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 138 ............................................ في باريس، تكساس 2013انقطاع التيار الكهربائي خالل العاصفة الجليدية  : 60-3الشكل 

 139 .........................................................................(2016-2005مواقع صواعق البرق في تكساس ) : 61-3الشكل 

  لوكالة النقل السريع لمنطقة داالس المتضررة نتيجة للبرق  DARTأطقم العمل تقوم بإصالح خط سكة حديد كارلتون  : 62-3الشكل 

 .................................................................................................................................... 143 

 145 ..................................... . 2018صواعق البرق تضرم النار في خزانات النفط في مقاطعة بورليسون عام  : 63-3الشكل 

 NOAA ........................................... 146مخطط الرياح الباردة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  : 64-3الشكل 

 149 ...................................................... 2011بالجليد في أرلينجتون، فبراير  AT&Tالثلوج تغطي استاد  : 65-3الشكل 

 156 ....................................................................................................... خطر الحرارة والرطوبة : 66-3الشكل 

 157 .............................................................. 2017عام انفجار مصنع آركيما الكيميائي في كروسبي في  : 67-3الشكل 

 165 ....  (2018-2001لكل ميل مربع ) NFIPخسارة الممتلكات المتكررة للبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات  68-3الشكل 

 166 ......................................................... (2017-2001رياح اإلعصار لكل ميل مربع حسب المقاطعة ) : 69-3الشكل 

 167 ............................................................ (2018-2001)حرائق الغابات لكل ميل مربع عبر المقاطعة  : 70-3الشكل 

 168 ........................................................ (2017-2001ذروة الفيضانات لكل ميل مربع حسب المقاطعة ) : 71-3الشكل 

 169 ............................................................... (2017-2001األعاصير لكل ميل مربع حسب المقاطعة ) : 72-3الشكل 

 170 ......................................................... (2018-2001الجفاف: أسابيع لكل ميل مربع حسب المقاطعة ) : 73-3الشكل 

 171 .......................................................(2018-2001مربع حسب المقاطعة )العواصف الثلجية لكل متر  : 74-3الشكل 

 173 ................................................................................... (2018-2001مؤشر الكوارث المركب ) : 75-3الشكل 

 175 ....................................................... ( 2018نصيب الفرد من القيمة السوقية حسب المقاطعة )تقييمات  : 76-3الشكل 

 176 ................................................................................. المناطق األربع في منطقة تكساس الساحلية  : 77-3الشكل 

 177 ......................................................................................................... خطوط الدفاع المتعددة  : 78-3الشكل 

 191 ................................................................................. أحواض األنهار الساحلية والمجاري المائية  : 79-3الشكل 

 193 ..........................................................................................................تصميم قاعدة البيانات   : 80-3الشكل 

 195 ................................................ 2085سنة في عام  100الحد من موجة الظواهر التي تحدث على مدار  : 81-3الشكل 

 199 ........................................................ حالة خطة التخفيف من حدة المخاطر بالمقاطعة بحسب المقاطعة : 82-3الشكل 

 205 ................................................................................................. مجالس الحكومات في تكساس  : 83-3الشكل 



 

 viii لوالية تكساس( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 CDBG-MIT ....................................... 303التخفيف -المقاطعات المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات :1-7الشكل  

 CDBG-MIT ............................ 304التخفيف -الرموز البريدية األكثر تأثرا للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات :2-7الشكل  

 321 ............................................................................................. النفقات المتوقعة حسب البرنامج: :3-7الشكل  

 319 ............................................................................................... لمتبقيالجدول الزمني للتمويل ا  :4-7الشكل  

 324 ................................................................................... النتائج المتوقعة الكتتاب اإلسكان التكميلي :   5-7الشكل

 

  



 

 ix لوالية تكساس( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 الجداول  جدول 

 APA1 ................................. 5التعديل األول  MIT)-(CDBG - التخفيف-المجتمعاتاإلجمالية لتنمية  المنح : 1-1الجدول 

 APA 1 .......................................................................10 تم تحديثها في -إجمالي ميزانية التخصيص  : 1-2الجدول 

، CDBG-MITالتخفيف  -مقاطعة المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  140اإلحصاءات السكانية لتكساس والـ   :1-3الجدول  

 33....................................................................................................... 2017اْستِْبيَان المجتمعات األمريكية لعام 

 35..................................................................... مناطق التعداد السكاني وفقًا لمعدل الفقر، والية تكساس :  2-3الجدول

2016إلى    2012مستوى الفقر بالنسبة للسكان الذين يمكن تحديد مستوى الفقر الخاص بهم، تكساس، خالل األعوام من   : 3-3الجدول 

 ......................................................................................................................................36 

 37........... 2016إلى  2012وام من األشخاص ذوي اإلعاقة كنسبة مئوية من إجمالي السكان في تكساس خالل األع :  4-3الجدول 

 37................................................................................ 2017السكان عديمي المأوى بوالية تكساس،  : 5-3الجدول 

 38...................................................... 2016في تكساس،  HIVالمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية  : 6-3الجدول 

 39.............................. 2016و  2012البيانات السكانية للمحاربين القدامى في تكساس، خالل الفترة بين عامي   : 7-3الجدول 

 43.................................................................................. (SoVIامل مؤشر الضعف االجتماعي )عو : 8-3الجدول 

 46............................................................................. برامج التأجير بأسعار ميسورة إلعصار هارفي   : 9-3الجدول 

 48.................................................................................. أعلى المخاطر الطبيعية في والية تكساس :10-73الجدول  

 49...................................................................... أهم اآلثار االقتصادية الناجمة عن المخاطر الطبيعية : 11-3الجدول 

 FEMA   .......................51مجاالت السالمة المجتمعية ومكوناتها الخاصة بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  : 12-3الجدول 

 52.............................................................................. مقياس سافير سيمبسون لقياس سرعة الرياح   : 13-3الجدول 

 53............................................................. األعاصير السبعة األكثر أمطاًرا في تاريخ الواليات المتحدة  : 14-3الجدول 

 103 .............................................................................. األضرار المتوقعةتعزيز مقياس فوجيتا مع   : 15-3الجدول 

 122 ........................................................................................ (FISفئات مقياس كثافة الحرائق ) : 16-3الجدول 

 140 .................................................................................................................. اشكال البرق : 17-3الجدول 

 159 ..................................................................................... تعاريف المخاطر الطبيعية اإلضافية   : 18-3الجدول 

 164 ................................................................................... أنواع مخاطر مؤشر الكوارث المركب : 19-3الجدول 

 172 .......................................................................................... ألهمية المركبة لمؤشر الكوارث   : 20-3الجدول 

في المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية  CDBG-MITالتخفيف -برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات : 1-5الجدول 

 215 ............................................................................... ( HUD MIDالحضرية  على أنها األكثر تأثراً وتضرراً )

 219 ................................................................. ( APA 1ميزانية البرنامج اإلجمالية )محدثة في التعديل  : 2-5الشكل 

 220 .............................. ( APA 1)محدثة في التعديل  LMIإجمالي ميزانية ذوي الدخل المنخفض و المتوسط  : 3-5الجدول 

 226 ........................................... معايير تسجيل النقاط لمسابقة الوالية للتخفيف من مخاطر الفيضانات  2015 : 4-5الجدول 



 

 x لوالية تكساس( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 232 ........................................... 2016معايير تسجيل أهداف مسابقة الوالية لتخفيف مخاطر الفيضانات لعام  : 5-5الجدول 

 240 ................................................... عايير تسجيل أهداف مسابقة الوالية لتخفيف مخاطر إعصار هارفيم : 6-5الجدول 

 247 ..................2018لعام  آثار فيضانات جنوب تكساس معايير تسجيل درجات مسابقة والية تكساس للتخفيف من : 7-5الجدول 

 296 ........................................................................ جدول جلسات االستماع العلنية بخصوص التخفيف :1-6الجدول  

 305 ............................. التخفيف، بحسب الكوارث المعلنة-المقاطعات المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات : 1-7الجدول 

 316 ....................... الرموز البريدية للمناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية : 2-7الجدول 

 320 ...................................................................................... الجدول الزمني للنفقات حسب البرنامج  : 3-7الجدول 

 322 .............................................................................................................. المتوقعة: اإلنجازات 4-7جدول ال

 334 ............................................................................................ 2019للتخفيف لعام  GLOجهود  : 5-7الجدول 

 343 ................................................................................... أوزان المخاطر لمؤشر الكوارث المركب : 6-7الجدول 

 SoVI  .................................................................................. 344عوامل مؤشر الضعف االجتماعي  : 7-7الجدول 

 

 

 



 

 347من  1صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 التغييرات  ملخص  :1 التعديل  1

-CDBGالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات ) تخفيف مخاطريشكل هذا المستند التعديل األول )األساسي( لخطة عمل  

MIT )2020مارس  31ت الموافقة عليها في لتي تم ا لوالية تكساس. 

 تم إعادة ترقيم األقسام األولية:

 )ملخص تنفيذي 2إلى  1من  •

 والية تكساس(  -)تقييم احتياجات التخفيف  3إلى  2من  •

 )متطلبات عامة(  4إلى  3من  •

 )برنامج التخفيف الذي تديره الوالية(  5إلى  4من  •

 خطة عمل الدولة للتخفيف(  -)مشاركة المواطنين  6إلى  5من  •

 )الملحقات( 7إلى  6من  •

 

 : تم إجراء التغييرات اإلضافية التالية على خطة العمل في هذا التعديل

 تنفيذي الملخص ال 2 •

o   لتنمية اإلجمالية  المنح  أموال  تصف  عبارة  إضافة  )-المجتمعاتتمت  ( CDBG-MITالتخفيف 

 FR 561   (6 86والمخصصة في السجل الفيدرالي  أمريكيًا    ادوالرً   4.652.000اإلضافية البالغة  

والنتيجة الجديدة لتخصيص إجمالي كلي جديد    2018( بسبب الفيضانات الجنوبية لعام  2021يناير  

 ( لوالية تكساس. CDBG-MITالتخفيف )-للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

o   إلى قائمة   2018بجنوب تكساس لعام    على مستوى الوالية  تخفيف آثار الفيضانات  منافسةتمت إضافة

 .البرامج

o مقاطعة هاريس إلى قائمة البرنامجلالتوزيع التابع التخفيف وطريقة افة برنامج تمت إض. 

o   التخفيف-المناطق المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  1-2الشكل  (CDBG-MIT  تم تحديث :)

 .2018( لعام DR-4377الخريطة لتشمل كارثة فيضانات جنوب تكساس )

o إجمالي ميزانية التخصيص.  : جدول1-2م تحديث الجدول ت 

 2018 لعام  جنوب تكساسفيضانات  3.1.4 •

o   على وجه التحديد باإلضافة إلى    2018سم جديد يوضح بالتفصيل فيضانات جنوب تكساس  قتم إضافة

 خريطة للمقاطعات المتأثرة. 

 " إيميلدا"والعاصفة االستوائية  2019فيضانات وادي ريو غراندي السفلي لعام  3.1.5 •

o إضافة السفل  تم  وادي ريو غراندي  فيضانات  بالتفصيل  يوضح  جديد  والعاصفة    2019لعام    يقسم 

 االستوائية إيميلدا جنبًا إلى جنب مع خريطة المقاطعات المتضررة.

 (CDBGالتخفيف )-المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 3.2 •
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o ا-تم التحديث ليشمل األموال اإلضافية للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات( لتخفيفCDBG-MIT )

-المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتوإجمالي مخصصات  2018لعام  فيضانات جنوب تكساسبسبب 

 الجديدة.  (CDBG-MITلتخفيف )ا

 تقييم احتياجات االتصال للتخفيف  5.2 •

o   بالمائة من األموال المخصصة في  50مفادها أن    عبارةتمت إضافة  ( 86السجل الفيدرالي FR 561 )

إنفاقها داخل  2021يناير    6  بتاريخ   2018بجنوب تكساس في عام  األكثر تضرًرا    المناطق  يجب 

 (.مقاطعة هيدالجو ) (HUD MIDحسب إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) 

o   الجدول المجتمعات:  1-5تم تحديث  لتنمية  للمقاطعات  CDBG-MITالتخفيف )-المنح اإلجمالية   )

حسب إدارة   2018المقاطعات األكثر تضرًرا بجنوب تكساس في عام األكثر تضرًرا يجب أن تشمل 

 ( )مقاطعة هيدالجو(.HUD MIDاإلسكان والتنمية الحضرية )

 ميزانية البرنامج 5.3 •

o  ميزانية البرنامج :  2-5تم تحديث الجدول 

 86السجل الفيدرالي  منالجديدة كما تم تخصيصها  الموازنة اإلجماليةتم التحديث ليعكس  ▪

FR 561  (6  2021يناير.) 

o  ذوي الدخل المنخفض والمتوسط : إجمالي ميزانية 3-5تم تحديث الجدولLMI 

بناًء على الميزانية   LMI ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تم التحديث لتعكس مبالغ ▪

 اإلجمالية المحدثة. 

 2015لعام   في الوالية الفيضانات أضرارتخفيف منافسة  5.4.1 •

o   لوصف معايير المنح الجزئية وإعادة تخصيص األموال غير المستخدمة للتخطيط    صياغةتمت إضافة

 اإلقليمي وتخطيط الوالية. 

o  دوالًرا أمريكيًا. 149.296.701,36ازداد مبلغ التخصيص إلى 

 2016لعام   في الوالية الفيضانات أضرارتخفيف منافسة   5.4.2 •

o   لوصف معايير المنح الجزئية وإعادة تخصيص األموال غير المستخدمة للتخطيط    ياغةصتمت إضافة

 اإلقليمي وتخطيط الوالية. 

o  149,296,701.36تم زيادة مبلغ التخصيص بمقدار . 

 أضرار إعصار هارفي في الوالية تخفيف منافسة  5.4.3 •

o  متعددة.  مختلفةبيان يوضح بالتفصيل أن البرنامج سيتألف من جوالت تم حذف 

o   لوصف معايير المنح الجزئية وإعادة تخصيص األموال غير المستخدمة لبرنامج   صياغةتمت إضافة

 التخفيف اإلقليمي. 

o دوالًرا أمريكيًا  975.704.817,11 انخفض مبلغ التخصيص إلى. 

 2018 لعام في جنوب تكساس لى مستوى الواليةع تخفيف آثار الفيضانات منافسة 5.4.4 •

o   الفيضانات  منافسةإنشاء آثار  الوالية  تخفيف  لعام    على مستوى  لتفصيل    2018في جنوب تكساس 

 (.2021يناير 6) FR 561 86من السجل الفيدرالي معايير البرنامج لألموال اإلضافية 

 . مقاطعة هاريسمن األضرار في   للتخفيف( MOD) لتوزيع طريقة ا 5.4.5 •
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o   من للتخفيف  التوزيع  طريقة  الدفاع    األضرارإنشاء  وزارة  معايير  لتفصيل  هاريس  مقاطعة  في 

مقاطعة هاريس هي ثالث أكبر مقاطعة  ألن    دوالًرا أمريكيًا  750.000.000  البالغةلميزانية البرنامج  

السكان.   عدد  حيث  من  المتحدة  الواليات  مساحتهافي  مربع    1.777  تبلغ    من   22تشمل  و ميل 

هذا التخصيص للتوزيع   وضع، يتم  وأضرار إعصار هارفي  إلى جانب ذلكمستجمعات المياه األولية.  

 داخل المقاطعة.

 التخفيف اإلقليمي برنامج 5.4.6 •

o دوالر 1.166.997.000 إلىتخصيص مبلغ ال ازداد . 

o تمت إضافة خيار طلب تنازل لمجلس الحكومات  (COG )  إلضافة المقاطعات المؤهلة  المعمول به 

  عامفيضانات  و   2015عام  لفيضانات    (  CDBG-MITالتخفيف )-للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 لتضمين طريقة التوزيع الخاصة بهم. 2016

o  الحكومات مجالستمت إضافة  (COG)   .ككيان مؤهل 

o   خيار طلب تنازل لمجلس الحكومات   إضافةتمت  (COG)  إلضافة كيانات مؤهلة إضافية   المعمول به

 إلى طريقة التوزيع الخاصة بهم. 

o ( تمت إضافة خيار طلب تنازل لمجالس الحكوماتCOGs لخفض )( بالمائة من 50نسبة الخمسين )

 تبرير.المع  (LMI) ذوي الدخل المحدود والمتوسط متطلبات مزايا

o ( بالمائة باعتباره نشاط مؤهل.  5تمت إضافة التخطيط في حدود خمسة ) 

 تكميلي(: HMGP) برنامج منح التخفيف من المخاطر  5.4.7

o  دوالًرا أمريكيًا 100.000.000إلى  التخصيصانخفض مبلغ . 

o  دوالًرا أمريكيًا 100.000.000للجائزة انخفض إلى  األقصىالحد . 

 المرونة الساحلية  برنامج 5.4.8 •

o  دوالًرا أمريكيًا 20.459.731التخصيص إلى  مبلغانخفض . 

o  دوالًرا أمريكيًا 20.459.731إلى للمنحة  األقصىالحد انخفض. 

 خطط التخفيف من المخاطر 5.4.11 •

o   ضمن األنشطة المؤهلة لتوضيح أن مشاركة التكلفة مخصصة لتطوير أو تحديث    صياغةتمت إضافة

LHMP . 

 وعلى مستوى الواليةالتخطيط اإلقليمي  5.4.13 •

o دوالًرا أمريكيًا.115.091.280,53مبلغ التخصيص إلى  انخفض 

 الصناديق اإلدارية  5.4.15 •

o  أمريكيًا.دوالًرا   215.092.050تمت زيادة مبلغ التخصيص إلى 

 الموقع  5.5 •

o  تم تضمينDR-4377  ( كمقاطعات مؤهلة لإلعالن عن الكوارث 2018)فيضانات جنوب تكساس 
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 العلنية جلسات االستماع  6.1 •

o السجل   المطلوبة ردًا على التخصيص اإلضافي لألموال في  العلنيةشمل جلسة االستماع  تم التحديث لت

 (.2021يناير  6) FR 561 86الفيدرالي 

 التالية لتعكس معلومات البرنامج المحدّثة: الملحقاتًضا تحديث تم أي

-CDBGالتخفيف )-للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتالمؤهلة والرموز البريدية : المقاطعات Aالملحق  7.1 •

MIT ) واألكثر ( تضرًراMID) . 

 : نفقات البرنامج ونتائجه Cالملحق  7.3 •

 سوالية تكسا -: المشاورات Eالملحق  7.4 •

 (CDBG-MITالتخفيف )-لمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتا الشروط الخاصة باتفاقية: Gالملحق  7.6 •
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 التخصيص المنقح التغيير  التخصيص السابق  البرنامج

مخاطر منافسة التخفيف من حدة 
الفيضانات على مستوى الوالية لعام  

2015 
 $46.096.950,00  $-  $46.096.950,00  

منافسة التخفيف من حدة مخاطر 
الفيضانات على مستوى الوالية لعام  

2016 
$147.680.760,00  $1.615.941,36  $149.296.701,00  

منافسة التخفيف من حدة مخاطر 
الواليةإعصار هارفي على مستوى   

$2.144.776.720,00  $(1.169.071.902,89)  $975.704.817,11  

على  تخفيف آثار الفيضانات منافسة
في جنوب تكساس   مستوى الوالية

2018لعام   

$-  $4.047.240,00  $4.047.240,00  

طريقة التوزيع للتخفيف من 
في مقاطعة هاريس األضرار  

 $750.000.000,00  $750.000.000,00  

  1.166.997.000,00$  666.997.000,00$  500.000.000,00$ برنامج التخفيف اإلقليمي 

تكميلي: برنامج منح التخفيف من حدة  
 HMGP مخاطر الكوارث

$170.000.000,00  $70.000.000,00  $100.000.000,00  

  20.459.731,00$  79.540.269,00$  100.000.000,00$ برنامج المرونة الساحلي 

  400.000.000,00$  -$  400.000.000,00$ زيادة االكتتاب التكميلي السكني 

  100.000.000,00$  -$  100.000.000,00$ برنامج اإلسكان المرن 

  129.055.230,00$  139.560,00$  128.915.670,00$ تسليم مشروع الوالية

  30.000.000,00$  -$  30.000.000,00$ خطط التخفيف من حدة المخاطر 

  100.000.000,00$  -$  100.000.000,00$ برنامج المجتمع المرن

التخطيط اإلقليمي وعلى مستوى  
 الوالية 

$214.859.450,00  $(99.768.169,47)  $115.091.280,53  

  215.092.050,00$  232.600,00$  214.859.450,00$ إدارة الوالية

  4.301.841.000,00$  4.652.000,00$  4.297.189.000,00$ اإلجمالي 

. 
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 تنفيذي ملخص  2

من   1، القسم الفرعي  B)القسم    2018مزيد من المخصصات اإلضافية لقانون متطلبات اإلغاثة في حاالت الكوارث،  

  28(، وأتاح  2018فبراير    9، تمت الموافقة عليه في  123-115، منشور العام رقم.  2018قانون ميزانية الحزبين لعام  

، ووجه إدارة  CDBG-DRالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات    مليار دوالر لصندوق التعافي من الكوارث التابع لبرامج

مليار دوالر ألنشطة التخفيف تتناسب مع المبالغ   12( لتخصيص ما ال يقل عن  HUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

( عن الكوارث  CDBG-DRالتخفيف )  -التي حصل عليها المستفيدون من برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 . 2017و  2016و  2015لة في المؤه

، تمت الموافقة عليه في Pub. L. 116–20)  2019االعتمادات التكميلية اإلضافية لقانون اإلغاثة في حاالت الكوارث  

لصندوق التعافي من الكوارث  دوالًرا أمريكيًا    2.431.000.000مبلغ    تخصص( )قانون االعتمادات(  2019يونيو    6

في    حدثتاألموال المتاحة للكوارث الكبرى التي  ( من  CDBG-DRاإلجمالية لتنمية المجتمعات )التابع لبرامج المنح  

صندوق التعافي من الكوارث التابع لبرامج المنح اإلجمالية  أن مخصصات  HUD. قررت 2019أو  2018أو  2017

ت التعافي من الكوارث التي لم تتم  وفقًا لقانون االعتمادات كانت كافية لتلبية احتياجا(  CDBG-DRلتنمية المجتمعات )

دوالًرا   186.781.000، وخصصت  2019و   2018الناشئة عن كوارث    (MID)  المناطق األكثر تضرًراتلبيتها في  

المجتمعاتأمريكيًا   لتنمية  المنح اإلجمالية  التعافي من كوارث  CDBGالتخفيف )-من أموال  للمستفيدين من   )2018 

 . FR 561 86المؤهلة في السجل الفيدرالي 

من أموال التخفيف  ا أمريكيًادوالرً   4.297.189.000  ا قدره ( مبلغ HUDخصصت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

رها المنشور ( لوالية تكساس من خالل إشعاCDBG-MITالتخفيف )-التابعة لبرامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 FR 461   (6 86في السجل الفيدرالي  .  )اإلشعار(  (2019أغسطس،    30)   FR 45838 84في السجل الفيدرالي  

دوالًرا أمريكيًا    4.652.000( مبلًغا إضافيًا قدره  HUD(، خصصت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )2021يناير  

(. إجمالي مخصصات 2021يناير    6)   FR 461 86رالي  مخصًصا لوالية تكساس تم إجراؤه من خالل السجل الفيد

دوالًرا أمريكيًا.   4.301.841.000( لوالية تكساس تبلغ  CDBG-MITالتخفيف )  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

من قبل محافظ الوالية "جريج   (Texas General Land Office   (GLO) )  مكتب األراضي العامة  وقد تم تعيين

 بالنيابة عن والية تكساس.  CDBG-MIT-أبوت" إلدارة صناديق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  استراتيجية    CDBG-MITالتخفيف  -تمثل صناديق  أنشطة  وتنفيذ  لتمويل  فرصة 

الخسائر المستقبلية في المناطق المتأثرة بالكوارث األخيرة. في إشعار وعالية التأثير لتخفيف مخاطر الكوارث وتقليل  

ف إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) ( التخفيف بأنه: "تلك األنشطة التي تزيد من مقاومة HUDالسجل الفيدرالي، تُعّرٍّ

تي تلحق بالممتلكات الكوارث وتقلل أو تقضي على المدى الطويل من خطر فقدان األرواح واإلصابات واألضرار ال

  وفقدانها، والمعاناة والمشقة، عن طريق التخفيف من آثار الكوارث المستقبلية".

، (SHMP)تتعرض تكساس لخطر الكوارث الطبيعية الكبرى. ووفقا لخطة والية تكساس لتخفيف من حدة المخاطر  

لعام الفيضانات األخيرة  الكوارث. توضح  لعام    2015  تقود تكساس األمة في إعالنات  إعصار و   2016والفيضانات 

 هذه المخاطر. 2018وفيضانات جنوب تكساس  هارفي

في عام  تدل   الفيضانات  يزالون  2019أحداث  وال  كانوا  تكساس  أن سكان  إيميلدا على  االستوائية  العاصفة  وكذلك   ،

المدارية واالنخفاضات األرضية و  الفيضانات. ستثبت  معرضين الحتمال وقوع المخاطر مثل األعاصير والعواصف 

 هذه االعتمادات المالية أنها استثمار طويل األمد يزيد من مرونة المجتمعات في جميع أنحاء الوالية.    
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لوالية تكساس )خطة العمل(    CDBGتم وضع خطة عمل التخفيف التابعة لمنحة اإلعانة اإلجمالية لتنمية المجتمعات  

شعار. تتكون خطة العمل من تقييم احتياجات  اإل( الموضحة في  HUDحضرية )لتلبية متطلبات إدارة اإلسكان والتنمية ال

 التخفيف، واستخدام ُمفَصَّل لألموال، وميزانية التخصيص.  

ل تقييم احتياجات التخفيف )التقييم( باستخدام أخر خطة  المخاطرتم تطوير  لتخفيف من حدة  الوالية     SHMP  برنامج 

وهي تعتبر بمثابة األساس المنطقي لبرامج الوالية.   الطبيعية؛( لتحديد المخاطر 2018الذي تم تحديثها مؤخًرا )أكتوبر 

 يوضح هذا التقييم أن:

 الفيضانات واألعاصير والعواصف المدارية والمنخفضات االستوائية لها أكبر األثر في تكساس؛  ➢

 استمرار وهي معرضة للخطر؛ و يتأثر اإلسكان والبنية التحتية والشركات ب ➢

 أنه يمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من الكوارث في أي وقت وأي مكان في تكساس. ➢

توضح خطة العمل تفصيليًا االستخدام المقترح لجميع االعتمادات المالية، بما في ذلك معايير األهلية، المتقدمين المؤهلين،  

لخاصة بالوالية مطلوبة لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها في المناطق  ومبالغ التعويض القصوى. جميع أنشطة التخفيف ا 

 . 2018، وفيضانات جنوب تكساس  ، وإعصار هارفي 2016، وفيضانات عام 2015المتضررة من فيضانات عام  

االعتمادات المالية للحكومات المحلية ومقدمي الطلبات اآلخرين المؤهلين  GLOمن خالل خطة العمل هذه، يخصص 

بتنفيذ برامج اإلسكان التي تديرها الوالية إلعادة   GLOشاريع التخفيف المحلية واإلقليمية وخطط التخفيف. سيقوم  لم 

 . سرعة التعافيبناء المساكن األولية التي تضررت من إعصار هارفي مع التركيز على زيادة 

رة مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من  تدرس خطة العمل هذه وتلبي احتياجات التخفيف الحرجة في منطقة جغرافية كبي

السيطرة المحلية من خالل العديد من البرامج التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات أكثر مرونة من خالل سياسات وممارسات  

ُمحِسّنة للبنية التحتية واإلسكان والمباني واستخدام األراضي، والتخطيط لتخفيف المخاطر. بناًء على التقييم، والتواصل  

كما    برامج التخفيف التالية  GLOصحاب المصلحة، والتخطيط الماضي وجهود التعافي، والمدخالت العامة، وضع  مع أ

 :APA 1في  اتم تحديثه 

i. على مستوى الوالية 2015التخفيف من مخاطر فيضانات  مسابقة 

ii. على مستوى الوالية 2016التخفيف من مخاطر فيضانات  مسابقة 

iii. التخفيف من مخاطر إعصار هارفي على مستوى الوالية مسابقة 

iv. 2018في جنوب تكساس لعام  على مستوى الوالية تخفيف آثار الفيضانات مسابقة 

v. طريقة التوزيع للتخفيف من األضرار في مقاطعة هاريس 

vi.  الحكوماتطرق التوزيع التابعة لمجلس COG MODs   

vii. ( برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطرHMGP :)تكميلي 

viii.  الساحلية   تعافيسرعة البرنامج 

ix.  االكتتاب التكميلي السكني 

x.  برنامج المنزل سريع التعافي 

xi. خطط التخفيف من حدة المخاطر 
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xii.  التعافي ةسريع  اتبرنامج المجتمع  

xiii. التخطيط اإلقليمي وعلى مستوى الوالية 

-CDBGالتخفيف  -٪ على األقل من أموال المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات50وفقًا لما يتطلبه اإلشعار، يجب استخدام  

MIT  لدعم األنشطة التي تعود بالنفع على األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط  LMI  ،  وستكون لجميع البرامج

   .LMI أولوية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط

)وقد   الحضرية  والتنمية  اإلسكان  إدارة  بند، HUDحددت  وفورت  وتشيمبرز،  وبرازوريا،  ارانساس،  مقاطعات   )

وسان   جاسينتو،  وسان  وأورينج،  ونويسيس،  ومونتغمري،  وليبرتي،  وجيفرسون،  وهاريس،  وهاردن،  وجالفستون، 

البريدية   ورموزها  ووارتون؛  وفيكتوريا،    77423و   77414و   77351و   77335و   77320و   75979باتريسيو، 

"    78934و   77979و   77493و   77482و  وتضرراً باعتبارها  تأثراً  السجل   (HUD MID)  "األكثر  إشعار  في 

وطلبت أن يتم (  2021يناير    6)   FR 561 86والسجل الفيدرالي  (  2019أغسطس    30)  FR 45838  84  الفيدرالي

بالمئة   50بّاة في تلك المناطق. قد يتناول ما يصل إلى على األقل من التخصيص لالحتياجات غير الُمل بالمئة 50توجيه 

 . GLO " التي يحددها مكتب األراضي العامةاألكثر تأثراً وتضرراً المحددة في المناطق "المخاطر تلبية 

-DR)  2016( و  4245و    DR-4223)  2015يحدد الملحق "أ" المقاطعات التي تلقت إعالنًا فيدراليًا للكوارث في عام  

(  DR-4377)  2018وفيضانات جنوب تكساس  (  DR-4332إعصار هارفي )( و DR-4272و    DR-4269و    4266

األكثر ( على أنها  HUDوالتي تم تحديدها أيًضا على أنها المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

 .( والرموز البريدية لهاHUD MID) تأثراً وتضرراً 
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؛  https://www.fema.gov/disaster -FEMA  التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ -مصدر البيانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 

 إشعار السجل الفيدرالي  HUD CDBGالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  -التخفيف 

 المجتمع برنامج تنشيط وتنمية   -  Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

إجراءات التخفيف التابعة للمنح 
 اإلجمالية لتنمية المجتمعات:

 المناطق المعلنة رئاسياً في تكساس
 

التعيينات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 

 2021أبريل 13من 

 :رقم الكارثة

 "2018"فيضانات جنوب تكساس 

DR-4377 (6  2018يونيو.) 

--- 

 "2017"إعصار هارفي 

DR-4332 (25  2017أغسطس) 

--- 

 "2016"فيضانات 

DR-4272 (11  2016يونيو) 

DR-4269 (25  2016أبريل) 

DR-4266 (19  2016مارس) 

--- 

 "2015"فيضانات 

DR-4245 (25  2015نوفمبر) 

DR-4223 (29  2015مايو) 

 

 مجلس الحكومات
 

للمناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتها  أكواد الرموز البريدية
 إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة
 

حددتها إدارة اإلسكان والتنمية المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
 الحضرية في الواليات المتحدة
 

 المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في الدولة

 

 مقاطعة
 

 

 أميال

https://www.fema.gov/disaster
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 إجمالي ميزانية التخصيص -ملخص تنفيذي  2.1
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 تكساس  والية  - التخفيف   احتياجات تقييم  3

أجل   من  واألولويات طويلة األجل  لتحديد االحتياجات  التالية  التخفيف  احتياجات  تقييم  باستكمال  تكساس  والية  قامت 

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  تكساس    CDBG-MITالتخفيف  -تمويل  التي ضربت  للكوارث  نتيجة  المخصص 

مجموعة شاملة من مصادر البيانات التي تغطي   . ويأخذ هذا التقييم في الحسبان2018و  2017و  2016و  2015أعوام 

والتنمية  إدارة اإلسكان  التي وضعتها  التوجيهية  للمبادئ  تم استكمالها وفقاً  مناطق جغرافية وقطاعات متعددة، والتي 

( المجتمعاتHUDالحضرية  لتنمية  اإلجمالية  بالمنح  الخاص  الفيدرالي  للسجل  األول  إشعارها  في سجل  التخفيف  -( 

CDBG-MIT،) 84 FR 45838  30 ، 2019 أغسطس .) 

المقاطعات  مستوى  على  والتأثيرات  ككل  الوالية  مستوى  على  التأثيرات  على  التقييم  في  الواردة  المعلومات  وتركز 

مقاطعة )انظر القائمة في الملحق    140البالغ عددها    CDBG-MITالتخفيف  -المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

الوكالة الفيدرالية  المعلومات باستخدام المصادر الفيدرالية ومصادر الوالية، بما في ذلك المعلومات من  أ(. تم تجميع  

، وغيرها من الوكاالت ومصادر البيانات (TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس و ،  FEMAإلدارة الطوارئ 

 الفيدرالية والمحلية والتابعة للوالية. 

وفيضانات   وإعصار هارفي  2016  فيضاناتو   2015المعلومات المتعلقة بتأثيرات فيضانات  من جمع    GLOتمكن  

؛ واإلجراءات المتخذة أثناء العواصف وبعدها؛ والمخاطر واآلثار على المجتمعات المتضررة.  2018جنوب تكساس  

،  األكثر تأثراً وتضرراً و مؤهلة  غير الُملبّاة في المجتمعات ال  االحتياجاتمحددة حول    تفاصيال  االحتياجاتيشمل تقييم  

 ويشمل ذلك المخاطر على اإلسكان والبنية التحتية وتأثرهما. 

( أقسام رئيسية:  التقييم على خمسة  السابقة؛ )1يحتوي هذا  الكوارث  تأثير  وأولويات 2(  السريعة  االستجابة  حلول   )

( المخاطر  5ية والدراسات والتشريعات؛ و )( مراجعة تقارير الوال4( مخاطر الوالية وتقييم المخاطر؛ )3التخفيف؛ )

حسب المقاطعة. يوضح كل قسم مجموعة متنوعة من المخاطر واآلثار الهائلة التي تواجهها مجتمعات تكساس بسبب  

وخاصةً من الفيضانات واألعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات. وإلظهار هذه المخاطر   -المخاطر الطبيعية  

 لتقييم األساس المنطقي لبرامج التخفيف التي تديرها الوالية والتي سترد بالتفصيل في الفصول التالية. واآلثار، يعد هذا ا

 اآلثار التراكمية للكوارث  3.1

 2015 فيضانات 3.1.1

وقد ، أدى نظام العواصف البطيئة إلى إسقاط كمية هائلة من األمطار في أنحاء تكساس.  2015مايو    26و    24في ليالي  

التي   الغزيرة  األمطار  من  أسبوع  من  أكثر  العاصفة  ذروتها  سبق هذه  في  بلغت  قياسية  فيضانات  على هيئة  لتصبح 

  2015أن مايو  (NWSهيئة األرصاد الجوية الوطنية ) المناطق التي لم تكن قد غمرت بأي فيضانات من قبل )ذكرت 

ذكرت العديد من المناطق نشاط اإلعصار وسجلت صواعق البرق.  1كان أحد أكثر الشهور أمطارا في تاريخ تكساس(.

 
، "مكتب تنبؤات الطقس في أوستن / سان أنطونيو، هيئة 2015"ملخص أحداث الطقس: يوم فيضان نهاية األسبوع في ذكرى يوم الشهداء لعام  1

 ، اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي،(NWS)األرصاد الجوية الوطنية 
20150524.pdf-https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx 

https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20150524.pdf
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منزالً، وتضررت    321تضررت مدينتي ويمبرلي وسان ماركوس في مقاطعة هيز بشدة؛ وعلى مستوى المقاطعة، دمر  

 .35غطى نهر بالنكو أجزاء من الطريق السريع  2زل بشدة. مئات المنا

خالل الجزء األول من شهر مايو، شهدت العديد من المواقع في جميع أنحاء الوالية انهمار األمطار بصورة أعلى كثيًرا 

غموَرا بالماء  من المعدل الطبيعي حتى أنها أشبعت التربة. وبحلول عطلة نهاية األسبوع المشهودة، كان معظم المنطقة م 

( أعلى من المتوسط. أدت هذه الظروف إلى جريان المزيد من  بالمئة 300-100بوصة ) 4-2بما يصل على األقل إلى 

مياه األمطار مباشرة في األنهار والجداول والمجاري بالمناطق المعرضة للفيضانات. عبر مناطق بانديرا وكير وكيندال 

الغرب األقصى من   تتراوح من  وبالنكو وأجزاء من  بوصات بحد    8إلى    6مقاطعات كومال وهايز، سقطت أمطار 

بوصة من األمطار سقطت في جنوب بالنكو وشمال شرق كيندال. سقطت معظم هذه األمطار من    13إلى    10أقصى  

سان  نهري بالنكو و منسوب  بعد ظهر السبت إلى ساعات الليل من صباح األحد الباكر، مما أدى إلى االرتفاع السريع في  

قدًما تقريبًا بحلول  41مساًء إلى  9أقدام تقريبًا في الساعة  5ماركوس. ارتفع مستوى مياه نهر بالنكو في ويمبرلي من 

دقيقة من   15أقدام كل    5النهر  مستوى  الساعة الواحدة صباًحا. ومن اإلحصاءات المذهلة في ذلك الوقت هو ارتفاع  

قدًما على طول النهر في غضون ساعة واحدة  20ذا يعادل ارتفاع بمقدار مساًء، وه  11:45مساًء إلى  10:45الساعة 

 3(. 1-3)الشكل 

 

 
 ،  NOAA"سرد األحداث"، إدارة ومكافحة حرائق ويمبرلي، قاعدة بيانات أحداث العاصفة،  2

https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/eventdetails.jsp?id=581658 
، "مكتب تنبؤات الطقس في أوستن / سان أنطونيو، هيئة 2015"ملخص أحداث الطقس: يوم فيضان نهاية األسبوع في ذكرى يوم الشهداء لعام  3

 ، اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي،(NWSاألرصاد الجوية الوطنية )
20150524.pdf-https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx 

 ،2015مايو  31التقط الصورة مايكل نيمان، المسح الجيولوجي بالواليات المتحدة،  4
texas-flood-day-https://www.usgs.gov/media/images/memorial 

https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/eventdetails.jsp?id=581658
https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20150524.pdf
https://www.usgs.gov/media/images/memorial-day-flood-texas
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تدفق    20شهدت مناطق تكساس أكثر من   أيام.  إلى    8حوالي  بوصة من األمطار في غضون  المياه  ماليين فدان من 

ماليين نسمة   8ساعة، سقط ما يكفي من المياه لتلبية احتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها    48خزانات مياه الوالية. خالل  

أقدام من المياه، أو  10يوًما أن تجعل والية رود آيالند تحت  30لمدة عام واحد. من شأن كمية المياه التي سقطت خالل 

سنوات كاملة، أو تمأل بحيرة ميد، والتي تعد أكبر خزان في الواليات    7ي احتياجات مدينة نيويورك المائية لمدة  تلب

 5المتحدة، مرتين وأكثر. 

أصدر الرئيس إعالنًا رئاسياً    6في أوكالهوما.   4في تكساس و    27منهم    شخًصا مصرعهم بسبب فيضانات مايو   31لقي  

 ، بعد إعالنات كارثية متعددة عبر الوالية من مكتب المحافظ. 2015مايو    29( في  FEMA-4223-DRعن الكوارث )

 

عندما التقت أنماط هطول األمطار   2015للفيضانات الخطيرة في أكتوبر من عام تعرضت وسط وشرق تكساس أيًضا 

 (.DR-4245مقاطعة ) 22مع بقايا إعصار باتريشيا. بشكل إجمالي صدر إعالن الكوارث هذا ليشمل 

الوكالة الفيدرالية إلدارة  للحصول على المساعدة الفردية من    16.253  إلى   وصل عدد الطلبات المعتمدة لكال الكارثتين

. وبلغ إجمالي   دوالر  76.048.194وبلغ إجمالي المساعدات التابعة لبرنامج األفراد واألسر المعتمد  .  FEMA  الطوارئ

 
شنطن بوست،  كريستوفر إنجراهام، "تم التصور: كيف يمكن أن تؤدي كمية األمطار الهائلة في والية تكساس إلى تحويل رود آيالند إلى بحيرة، " وا 5

 ،2015مايو  27
-texas-in-fallen-thats-rain-of-amount-insane-https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the

visualized/؟noredirect=on 
تقتل    6 والفيضانات  المتحدة  الواليات  منهم    31"عواصف  تكساس"،    27شخًصا،  جورنالفي  ستريت  ،  2015مايو    30،  وول 

1433006237-texas-in-them-of-25-people-29-kill-floods-storms-s-ttps://www.wsj.com/articles/uh 

 - FEMA الفيدرالية إلدارة الطوارئالتابع للوكالة -مصدر البيانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 
 government/-tribal-https://www.fema.gov/disasters/state 

 برنامج تنشيط وتنمية المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

 

 مجلس الحكومة 
 

 مقاطعات تكساس 
 

المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 
 ( HUD MIDعلى أنها المنكوبة واألكثر تضرًرا )

 

 MIDوالية منكوبة واألكثر تضرًرا 

 قائمة الكوارث:
 

 "2015"فيضانات 
نوفمبر  25) 4245-التعافي من الكوارث 

2015) 
يونيو  11) 4223-التعافي من الكوارث 

2016) 

 2019فبراير  5تعيينات المقاطعة اعتباًرا من 

اإلعالنات الفيدرالية / الرئاسية 
 لتكساس بحسب المقاطعة:

 2015فيضانات 

 أميال

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/؟noredirect=on
https://www.wsj.com/articles/u-s-storms-floods-kill-29-people-25-of-them-in-texas-1433006237
https://www.fema.gov/disasters/state-tribal-government/
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بها   الملتزم  العامة  الطوارئ  209.596.310المساعدة  أعمال  مجموع  وبلغ  الكارثتين،  لكلتا    39.933.822  دوالًرا 

مليارات    3تكساس    2015دوالًرا. كلفت الفيضانات واسعة النطاق في عام  157.709.665دوالًرا واألعمال الدائمة  

 7دوالر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى األضرار التي لحقت بالطرق المبللة والبنية التحتية العامة.

 

  

 
،  2015أكتوبر  28، هيوستن كرونيكل"، 2015مليارات دوالر لعام  3ديالن بدور، "أضرار الفيضان في تكساس قد تتجاوز  7
-o-ni-el-change-climate-cost-damage-flood-texas/texas/article/texas-https://www.chron.com/news/houston

6594008.php 

 تم تقديم الرسم الهندسي من قبل:
 

مقياس نهر بالنكو في 
 ويمبرلي

 24/5م  12 - 23/5م  12

1 
تم إصدار تحذير الفيضان المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكيندال 

 صباًحا 12:45وحتى الساعة بعد الظهر  4:12في الساعة 

2 
تم إصدار تحذير الفيضان المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكيندال 

 صباًحا 11:15بعد الظهر وحتى الساعة  4:12في الساعة 

3 
تم إصدار تحذير الفيضان المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكيندال 

 صباًحا 02:15بعد الظهر وحتى الساعة  4:12في الساعة 

4 
إصدار حالة طوارئ الفيضان المفاجئ لبالنكو وحوض النهر تم 

مساًء  11:24بما في ذلك ويمبرلي و وودكريك الساعة  -وروافده 

 صباًحا 5:15وحتى الساعة 

4 
a 

تم تحديث حالة الطوارئ للفيضان المفاجئ لحوض نهر بالنكو 

مع ذكر على وجه التحديد سان ماركوس وكايل  -وروافده 

 5:15بعد الظهر وحتى  12:41الساعة  -والفيضانات المستمرة 

 صباًحا

4 
b 

تم تحديث حالة الطوارئ للفيضان المفاجئ لحوض نهر بالنكو 

ويذكر على وجه الخصوص الفيضان القياسي الكارثي  -وروافده 

بعد الظهر وحتى  1:58في الساعة  -لمئات المنازل واألعمال 

 صباًحا 5:15

 

 مرحلة الفيضان المعتدلة

 مرحلة الفيضان القياسية

 مرحلة الفيضان الكبرى

 مرحلة الفيضان الصغرى

 مرحلة الفيضان اإلجرائي
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 نهر بالنكو  - ويمبرلي

https://www.chron.com/news/houston-texas/texas/article/texas-flood-damage-cost-climate-change-el-ni-o-6594008.php
https://www.chron.com/news/houston-texas/texas/article/texas-flood-damage-cost-climate-change-el-ni-o-6594008.php
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 2016 فيضانات 3.1.2

 فيماعن العواصف التي امتدت من مارس حتى يونيو، مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة    2016نتجت فيضانات  

 ميل مربع.  134.000يقرب من نصف الوالية أو 

كان حدث األمطار الغزيرة في مارس بمثابة ضربة مدمرة لكثير من مجتمعات تكساس التي ال تزال تحاول التعافي من  

أدى هطول األمطار الغزيرة المستمرة على األرض المشبعة تقريبًا إلى حدوث فيضان مفرط   .2015تأثير فيضانات  

في مجرى النهر وقمم األنهار محطمة الرقم القياسي. دمر هذا الحدث التخريبي الوارد بالسجالت المناطق الزراعية  

يانا مما أدى إلى فترات تأخير  على طول الحدود بين تكساس ولويز  10والمنازل وأسفر عن إغالق الطريق السريع  

 8طويلة لألفراد، فضالً عن اضطرابات كبيرة في تسليم السلع والخدمات.

( يسمح بالوصول إلى المساعدة الفيدرالية  DR-4266، تلقت تكساس إعالنًا رئاسيًا عن الكوارث )2016مارس    19في  

أدت الفيضانات الواسعة إلى قطع طرق الوصول    9الحماية الطارئة.في حاالت الكوارث بما في ذلك إزالة الحطام وتدابير  

إلى مجتمعات بأكملها. اضطر اآلالف من سكان تكساس إلى إخالء منازلهم وتطلب األمر إخالء إلزامي لمدن بأكملها.  

من أفراد    3500  من أفراد المجتمع بينما في مقاطعة نيوتن، تم إجالء حوالي  9000في مقاطعة أورانج، تم إجالء حوالي  

المجتمع، مما أدى إلى احتياجات إيواء على المدى الطويل ألفراد المجتمع الذين يحاولون التعافي وإعادة اإلعمار من  

  12أقدام من المياه، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو    5الدمار. في ديوفيل، غمرت المياه المدرسة االبتدائية بأكثر من  

طالب من طالب ديوفيل خارج المدرسة لمدة شهر بينما ظل المجتمع بدون    600ل أكثر من وبالتالي، ظ دوالر؛مليون 

 10مدرسة ابتدائية. 

أن البنية التحتية للوالية    (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )( التابع لDSOصرح قسم تلخيص الكوارث )

لحطام  ل  ةملامرة. تركت الفيضانات السريعة الحتضررت بشدة، مع إلحاق أضرار جسيمة بالطرق والجسور العديدة المد

العديد من الطرق غير قابلة للسير عليها، مما فرض العديد من عمليات اإلغالق. بسبب هطول األمطار في اتجاه مجرى 

النهر، استمرت مستويات مجرى النهر في االرتفاع حتى بعد توقف المطر، مما تسبب في المزيد من األضرار والحد  

أفراد المجتمع على العودة إلى منازلهم أو الوصول إليها. كان الضرر الذي لحق ببرج فيري في بور بمفرده   من قدرة

 واسعة النطاق ألرصفة الجسر. الحقة شديدًا لدرجة أن األمر تتطلب إغالقًا كامالً، مع إصالحات 

  

 
 إدارة األمن الداخلي.  -النهائي،" الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 2016بتكساس أبريل  DR-4266"تقييم إدارة الكوارث  8
،" الوكالة الفيدرالية 2016مارس   19، تم اإلعالن عنها في DR-4266-FEMAواألعاصير الغزيرة والفيضانات، العواصف الشديدة  -"تكساس  9

 إلدارة الطوارئ،
-data/1460556248725-library-fema.gov/mediahttps://www.

fc01158557a973f761ab1f1a284c421e/FEMA4266DRTX(Expedited).pdf 
 المرجع نفسه. 10

https://www.fema.gov/media-library-data/1460556248725-fc01158557a973f761ab1f1a284c421e/FEMA4266DRTX(Expedited).pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1460556248725-fc01158557a973f761ab1f1a284c421e/FEMA4266DRTX(Expedited).pdf
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شهًرا، حيث بدأ "تحذير طارئ"   12، تعرضت تكساس لحدث أمطار كارثي سادس خالل فترة  2016أبريل،    17في  

الجوية. كانت   عن فيضان مفاجئ نادر من قِبل مكتب األحوال الجوية في هيوستن / جالفستون التابع لهيئة األرصاد

أثرت   للمخاطر.  تعرضا  األكثر  السكان  على  المترتبة  النتائج  إلى  بالنظر  الطلبات،  مستوفية  النادرة  التحذير  معايير 

على مساعدة أفراد المجتمع، وفي بعض الحاالت، تطلبت    أوائل المستجيبينالفيضانات الشديدة بشكل كبير على قدرة  

بوصات أو أكثر من المطر خالل    10أنفسهم. شهدت أجزاء من جنوب شرق تكساس هطول    أوائل المستجيبينإنقاذ  

غمرت    12بوصة على أجزاء من شمال غرب مقاطعة هاريس وهيوستن.  15ساعة، مع سقوط ما يصل إلى    24فترة  

( عن  DR-4269، تلقت تكساس إعالن كارثة رئاسي ثاني )2016أبريل    25الفيضانات المدمرة سبع مقاطعات. في  

 فيضان أبريل.

  

 
 تم التصوير من قبل إدارة النقل تكساس. 11
 ، 2016أبريل  27 هيوستن كرونيكل،جون د. هاردن، "اإلفصاح عن أحداث الفيضانات األخيرة في هيوستن "،  12
 7330750.php-compare-floods-https://www.houstonchronicle.com/local/article/How 

https://www.houstonchronicle.com/local/article/How-floods-compare-7330750.php
https://www.houstonchronicle.com/local/article/How-floods-compare-7330750.php
https://www.houstonchronicle.com/local/article/How-floods-compare-7330750.php
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ذكرى الشهداء فة أخرى من العواصف المدمرة في شهر مايو، بعد عام من وقوع فيضان يوم  يتعرضت تكساس لجولة كث

مايو ومنتصف يونيو، وهي ثالث حدث عاصف كارثي يؤثر على    26. وقعت العواصف في الفترة ما بين  2015لعام  

. استمر تأثير هذه العواصف DR-4272. أدت هذه السلسلة من العواصف إلى إعالن الكوارث 2016تكساس في عام 

مقاطعات التي ما زالت تتعافى من فيضانات  في تدمير المجتمعات بسبب سقوط األمطار على أرض مفرطة التشبع في ال

. توفر بيانات اإلخالء والبحث نظرة ثاقبة على شدة هذه العواصف الحادة.  2015األشهر الماضية والفيضانات في عام 

  520عملية إنقاذ و    40عملية إجالء و    1.444بالتعاون مع قسم تكساس العسكري بأكثر من    1قام فريق مهام تكساس  

  336فحًصا للسالمة والعديد من عمليات استشفاء الضحايا. سجلت إدارة تكساس باركس آند وايلد اليف    618مساعدة و  

إنقاذ.   78عملية إجالء و   بما في ذلك   14مساعدة  المقاطعات،  العديد من  كانت عمليات اإلخالء اإللزامي مطلوبة في 

 اإلخالء الطوعي في جميع أنحاء منطقة الكارثة. باستروب وبرازوريا وفورت بيند وهود وباركر، إلى جانب عمليات 

  

 
 .2016أبريل  19صورة الرادار تحية لخدمة األرصاد الوطنية، هيوستن / جالفستون،  13
إدارة   -،" الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ2016أغسطس  15العواصف الشديدة والفيضانات  DR-4272"تقييم إدارة حاالت الكوارث تكساس  14

 األمن الداخلي.

 ]الرادار فقط[  3سنة  الربع
ساعة     تراكم 48  

 )بوصة( ترسب

 UTC 12:00:00 04/19/2016صالح:  

 مفقود ال ملف
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بوصات، وفي ممر يمتد   8إلى    6مايو، شهدت منطقة أوستن هطول أمطار واسعة االنتشار تتراوح من    27و    26في  

مايو بالمزيد    28بوصة. وحّل مساء    12، تم تسجيل مستوى األمطار ألكثر من  I-45شرق  الفي أوستن إلى    I-35من  

مما أدى   -بوصات    10إلى    6حيث شهدت مقاطعة تكساس هيل أمطارا غزيرة على نطاق واسع من  من المصاعب،  

وجوادالوبي.   ميدينا،  فريو،  ذلك  في  بما  األنهار،  من  للعديد  حرجة  فيضانات  ومراحل  مفاجئة  فيضانات  إلى حدوث 

استمرت جهود   15ل نهر فريو. تضمنت االستجابة الطارئة لحدث المطر عمليات اإلجالء في حديقة جيليستون وعلى طو 

مايو؛ بعد ذلك، لوحظ هطول   28اإلنقاذ بالرغم من وصول عاصفة رعدية كبيرة إلى مقاطعة تكساس هيل في مساء يوم  

األمطار بصورة تحطم األرقام القياسية، فضالً عن ارتفاع نادر لمستويات مياه األنهار والجداول يفوق مستويات مرحلة  

 الفيضان. 

مرة أخرى أنها مدمرة. مع سقوط أمطار غزيرة، تطلبت الفيضانات المتجددة حدوث عمليات   شهداءيوم ال أثبتت عطلة  

بوصات وأغلقت العديد من  10إنقاذ داخل المياه خالل ساعات الليل. في مقاطعة هود، كان مستو فيضان مياه األمطار 

المفاجئة بحياة تسعة جنود شجعان   يونيو، أودت هذه الحلقة الخطيرة من الفيضانات   2طرق المقاطعة. في صباح يوم  

آول   خليج  في  وانقلبت  المياه  منخفض  معبر  من  التكتيكية  متوسطة  الخفيفة  مركبتهم  انجرفت  حيث  هود،  فورت  في 

 16المنتفخ. 

في تدمير المنازل والبنية التحتية   EF-1كما تأثرت جنوب تكساس بشدة بالعواصف، حيث تسبب إعصاران من طراز 

 ساعات. 5بوصات خالل  8ات. تعرضت منطقة هيوستن وحدها ألمطار تصل إلى داخل تلك المجتمع 

في مقاطعة فورت بيند، شمل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية أضرارا لحقت بالجسور والطرق والسدود بسبب  

.  2015تي أعلنت عام  الفيضانات المستمرة على طول نهر برازوس، مما أدى إلى تفاقم اآلثار الناجمة عن الكوارث ال

  منزل آخرين ألضرار جسيمة.  600منزالً في المقاطعة، مع تعرض  181تشير التقديرات إلى أنه قد تم تدمير 

 
 إدارة األمن الوطني.  - FEMA، " 2016أغسطس  15العواصف والفيضانات الشديدة  DR-4272تقييم إدارة حاالت الكوارث في تكساس  15
 ، 2016يونيو  5، آرمي تايمزميشيل تان، "الجيش ينشر أسماء الجنود التسعة الذين قتلوا في حادث شاحنة في فورت هود"،  16
-hood-fort-in-killed-soldiers-9-all-of-names-releases-army/2016/06/05/army-tps://www.armytimes.com/news/yourht

accident/-truck 

https://www.armytimes.com/news/your-army/2016/06/05/army-releases-names-of-all-9-soldiers-killed-in-fort-hood-truck-accident/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2016/06/05/army-releases-names-of-all-9-soldiers-killed-in-fort-hood-truck-accident/
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 هارفي  إعصار 3.1.3

مرة    2016و    2015، تأثرت المجتمعات التي ال تزال تتعافي من أحداث الفيضانات القاسية في عامي  2017في عام  

، كإعصار 2017أغسطس    25األرض في  أخرى. إعصار هارفي، وهو منخفض استوائي متجدد، تسبب في سقوط  

بوصة في    60، جلب معه هبوب الرياح الشديدة، وفي بعض األماكن هطلت األمطار بمستوى مياه يصل إلى  4من الفئة  

ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف نظام   18حالة وفاة بشرية على األقل، 82تسبب اإلعصار في فيضانات كارثية و  17أيام.  5

بالقرب من  الطقس فوق ساحل تكسا المسجلة في جنوب تكساس، خاصة  الرياح  التقليل من شأن سرعة  تم  س. ربما 

الهبوط األرضي؛ ومع ذلك، سجلت   المراقبة قبل  العديد من محطات  تم تعطيل  الساحل ومن مركز اإلعصار، حيث 

 
/ فبراير   FEMA P-2022"إعصار هارفي في تكساس، بناء مالحظات األداء والتوصيات واإلرشادات الفنية"، تقرير فريق تقييم التخفيف، ) 17

2019 )FEMA، 
 -data/1551991528553-library-https://www.fema.gov/media

2022_FINAL_508c.pdf-MA_P9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FE 
 " واشنطن بوست،.شخًصا، ولم تحدث إصابات جماعية على اإلطالق 82"مسؤولو تكساس: بلغت حصيلة وفيات إعصار هارفي إيفا روث مورافيك،  18

 ، 2017سبتمبر،  14
 -have-casualties-mass-82-at-toll-death-harvey-hurricane-officials-ngtonpost.com/national/texashttps://www.washi

c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=. dfe744e2fbe8-87fc-11e7-9975-happened/2017/09/14/bff3ffea-not-absolutely 

 - FEMA التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ-حاالت الكوارث مصدر البيانات: مقاطعات المساعدة في 
 government/-tribal-https://www.fema.gov/disasters/state 

 المجتمعبرنامج تنشيط وتنمية   - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

 

 مجلس الحكومة 
 
 مقاطعات تكساس 
 

المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 
 ( HUD MIDعلى أنها المنكوبة واألكثر تضرًرا )

 

 MIDوالية منكوبة واألكثر تضرًرا 
 

 

 :قائمة الكوارث
 

 "2016"فيضانات 
 11) 4272-.التعافي من الكوارث 

 ( 2016يونيو(. 
أبريل  25) 4269-التعافي من الكوارث 

2016 ) 
مارس  19) 4266التعافي من الكوارث 

2016) 
 

 2019فبراير  5تعيينات المقاطعة اعتباًرا من 

اإلعالنات الفيدرالية / الرئاسية 

 لتكساس بحسب المقاطعة:

 2016فيضانات 

 أميال

https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
https://www.fema.gov/disasters/state-tribal-government/
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مطار مقاطعة   أمتار عن مستوى سطح األرض( في 10ميل في الساعة )على ارتفاع  152عاصفة رياح بلغت ذروتها 

 19أرانساس في روكبورت. 

يتم اعتباره ثالثة أحداث منفصلة: األولى،  قد  بالرغم من أن إعصار هارفي   ما  أنه غالبًا  اليابسة مرتين، إال  ضرب 

والمناطق  متروبلكس  هيوستن  في  مسبوق  غير  بشكل  األمطار  وهطول  أرانساس  مقاطعة  في  اليابسة  على  ظهوره 

،  أورانج، في جنوب شرق تكساس بالقرب من مدن  2017أغسطس    29الثاني على اليابسة في  المحيطة بها؛ ثم الظهور  

وبومونت، وبورت آرثر. لم تسبب هذه األحداث أضراراً بسبب الرياح فحسب، بل تسببت أيضاً في حدوث فيضانات  

 واسعة النطاق. 

 

  

 
س، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  ،" مدينة كوربوس كريستي، مكتب تنبؤ األحوال الجوية بتكسا2017أغسطس،  29-25 -"إعصار هارفي الكبير  19

(NWS)،NOAA ، 
http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 

 المرجع نفسه،  20
 

 الرياح )ميل في الساعة(

 38 ≥منخفض استوائي: 

:T.S. 39-73 

 95-74: 1الفئة 

 110-94: 2الفئة 

 129-111: 3الفئة 

 156-130: 4الفئة 

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey
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 حقائق سريعة:

 ميالً. 20ميالً، وقطر مركزه  250في اليابسة، كان قطر إعصار هارفي حوالي ▪

 شخص قبل اإلعصار. 560.000تم إجالء أكثر من ▪

 أكبر حدث لهطول األمطار في تاريخ الواليات المتحدة.▪

ـ ▪ مبنى، تقدر  40.929في مقاطعات أرانساس ونويسس وريفوجيو وسان باتريسيو ألحقت قوة الرياح أضراًرا ب

 مليار دوالر. 4.58تكلفتها بـ 

 ومع توقف اإلعصار فوق مترو هيوستن، كان ما يقرب من ثلث مقاطعة هاريس مغمورا تحت الماء تماًما.▪

 - FEMA التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ-مصدر البيانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 
 government/-tribal-https://www.fema.gov/disasters/state 

 برنامج تنشيط وتنمية المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

 

 رموز البريدية جديدة للمناطق األكثر تأثًرا وتضرراً  10

التعافي من -منطقة مؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 الكوارث 
 

 مجلس الحكومة 
 

   MIDمقاطعة جديدة للمناطق األكثر تأثًرا وتضرراً  20
 

 المقاطعة 
 

 الخليج الساحلي 
 

 

اإلعالنات الفيدرالية / الرئاسية لتكساس 

 بحسب المقاطعة: إعصار هارفي 

 (123-115)تحديث: القانون العام 
 

 التعيينات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 

 2019أغسطس  23من 

 رقم الكارثة: 
 " 2017"إعصار هارفي 

 25) 4332-التعافي من الكوارث
 (2017أغسطس 

∙∙∙ 
 

 أميال

https://www.fema.gov/disasters/state-tribal-government/
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التعافي من الكوارث  -تغطي المقاطعات المتأثرة بإعصار هارفي، والمؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 

(CDBG-DR) ميالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالية،   39.496بالمئة أو  15مقاطعة،  49، البالغ عددها

حيث يعيش   21هي تقريباً في حجم والية كنتاكي. بالمئة من سكان الوالية. مساحة األرض المتضررة  32وتضم حوالي 

 مليون من سكان تكساس. 9فى تلك المقاطعات المتضررة ما يقرب من 

يتضح من عدد مطالبات التأمين ضد أضرار عواصف  الرياح )ب االنهيار األرضي األولي أضرارا جسيمة بسبب  سبَّ

الخريطة أيضاً مدى المطالبات المقدمة للبرنامج الوطني للتأمين (. كذلك توضح هذه 9-3الرياح باللون األحمر، الشكل 

( في الجزء الشمالي من الساحل، حيث تسببت األمطار العاصفة في فيضانات شديدة في هيوستن NFIPضد الفيضانات )

ة األعاصير ( رياح بقو 1والمناطق المحيطة بها. ويوضح هذا الرسم البياني أيضاً الخصائص الكارثية إلعصار هارفي: )

 ( عاصفة بطيئة الحركة تجلب أمطاراً وفيضانات تاريخية. 2و)

 

 
 ، 2019سبتمبر  27"كويك فاكتس، كنتاكي؛ الواليات المتحدة، "مكتب اإلحصاء األمريكي، تم الدخول في  21
 https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210 

األضرار  مطالبات من الفئات السكنية والتجارية بالتأمين ضد 

 على من جراء إعصار هارفي  عواصفالناجمة عن الفيضانات وال

 2017نوفمبر،  1

)المصدر: الوكالة الفيدرالية إلدارة  NFIPبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات مطالبات ال ●

 (FEMAالطوارئ )

)المصدر: للمكتب الوطني لجرائم   عواصفمطالبات التأمين ضد األضرار الناجمة عن ال ▲

 (NICBالتأمين )

 FEMAمنطقة مخاطر الفيضانات طبقاً للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  ■

 جامعة تكساس في أوستن   بواسطةتحليالت الكوارث 
 مركز أبحاث الفضاء 

 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210
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عندما توقفت األمطار، كان إعصار هارفي قد تسبب في غضون أيام قليلة في هطول كم من األمطار يقارب ما تشهده  

اإلعصار إلى درجة أن دائرة هيئة األرصاد الجوية الوطنية    المنطقة في عام بأكمله. لقد سقطت الكثير من األمطار خالل

(NWS  ( اضطرت لتحديث الرسوم البيانية الملونة على رسوماتها حتى تعيد رسم خريطة األحداث بشكل فعال )انظر

بمقدار   األمطار  مناطق هطول  لتمثال  األرجواني  باللون  بقعتين  أضيفت  فقد  التالي(.  ومناطق   30-20الشكل  بوصة 

  بوصة". 40ولها بمقدار "يزيد على هط

 
 ، 2017سبتمبر،  1يب. ستيف جونسون، الصورة التقطها الرق 22
-support-missions-air-uctcond-guard-national-army-texas-https://www.dvidshub.net/image/3742405/members

harvey-hurricane-operations 

https://www.dvidshub.net/image/3742405/members-texas-army-national-guard-conduct-air-missions-support-operations-hurricane-harvey
https://www.dvidshub.net/image/3742405/members-texas-army-national-guard-conduct-air-missions-support-operations-hurricane-harvey
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أبريل   للميزانية الصادر في  التشريعي  لتقرير مجلس تكساس  وكالة حكومية تستجيب    70، فإن أكثر من  2019وفقًا 

من   بأكثر  مالياً  تأثرت  قد  هارفي  تمويل   3.3إلعصار  نفقات  الحسبان  في  تأخذ  األرقام ال  إجمااًل. هذه  دوالر  مليار 

األضرار التي وقعت للمرافق وانخفاض قيمة الممتلكات. تكون  المدارس العامة المحتملة مدفوعة بشكل رئيسي بتكاليف  

، والذي هو األداة الرئيسية  ((FSPبعض التكاليف المتعلقة بالكوارث مطلوبة قانونًا من خالل برنامج المدارس التأسيسية  

كومية المطلوبة قانونيًا  لتوزيع المساعدات الحكومية على المناطق التعليمية لتوفير الخدمات التعليمية. تبلغ التكلفة الح

مليون دوالر فقط كمساعدات حكومية متزايدة بسبب انخفاض قيمة    715.1ما مجموعه    2021-2020للفترة المالية  

السنة الضريبية   إلى  2018الممتلكات خالل  الفعلي والمقدر(  للوالية )أي  الكلي  المالي  التأثير  مليار   6.3. وقد يصل 

 24ليم. دوالر، غير شامل تكاليف التع 

  

 
(،" هيوستن / جالفستون، تكساس، مكتب توقعات الطقس، هيئة األرصاد 2017أغسطس  29-25"إعصار هارفي وآثاره على جنوب شرق تكساس ) 23

 ،NOAA ،(NWS)الجوية الوطنية 
https://www.weather.gov/hgx/hurricaneharvey 

أبريل    24 التشريعية،  الميزانية  موظفي  هيئة  تقارير  الوالية"،  وكاالت  على  هارفي  إلعصار  المالي  ،  2019"التأثير 
tions/staff_report/2019/5097_hurricane_harvey.pdfhttp://www.lbb.state.tx.us/documents/publica 

مقادير تساقط األمطار عند نقطة 
 قياساً بالبوصة 5اليوم 

 

بإجمالي واصل هارفي تحقيق كسر الرقم القياسي •

 50متجاوزاً إلى أكثر من  45 هطول األمطار

 ... مع استمرار هطول األمطار بوصة

 51.88 - سيدار بايو •

 44.88 - بيري بايو•

 49.84 - ليج سيتي•

 49.80 - ماريز كريك•

 44.08 - جوز كريك•

 41.36 - جرينز بايو•

 35.60 - بافالو بايو•

 33.44 - أديكس دام•

إهداء من بيانات نقطة 

 هطول األمطار

https://www.weather.gov/hgx/hurricaneharvey
http://www.lbb.state.tx.us/documents/publications/staff_report/2019/5097_hurricane_harvey.pdf
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 2018 تكساس جنوب فيضانات 3.1.4

، والتي أثرت (DR-4377)، صدر إعالنان فيدراليان عن الكوارث: العواصف الشديدة والفيضانات  2018في عام  

ً ، والتي كانت إعالن((DR-4416على ثالث مقاطعات في جنوب تكساس والعواصف الشديدة والفيضانات   للحصول    ا

المقاطعات  وكذلك  تكساس،  والية  في وسط  كنتري  في هيل  المقاطعات  من  متنوعة  لمجموعة  العامة  المساعدة  على 

( المخصصة CDBG-MITالتخفيف )-األموال اإلضافية للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  األخرى في والية تكساس.

 .DR-4416ل المناطق المتأثرة من ( ال تشم 2021يناير  6)  FR 561 86في السجل الفيدرالي 

الوالية في مواجهة األحداث المناخية    2018كانت فيضانات جنوب تكساس   أول اختبار بعد إعصار هارفي لمرونة 

يونيو تقريبًا. تلقت مقاطعات كاميرون    21يونيو وانتهت في    18القاسية. بدأت العواصف الشديدة والفيضانات الالحقة في  

 يوليو.  6ز إعالنًا رئاسيًا عن كارثة كبرى في وهيدالغو وجيم ويل

 25فيضانات في مقاطعة هيدالغو )ويسالكو ، تكساس( :3-11الشكل  

 

 

 

 

 

 

 
عام  "  25 في  العظيم  يونيو  أبريل    2018فيضان  إليه،  الوصول  تم  الوطنية،  الطقس  خدمة  العظيم"،  ريو  وادي  ، 2020في 

https://www.weather.gov/bro/2018event_greatjuneflood 
 نفس المرجع  26
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بوينتي  27 لوبيز  اناكسيلي  إلى  "التدفق  المحل  ألسفل:،  فيضان  الحكومات  من  تتأرجح  تزال  ال  مونيتور  "،2018ية    2019يونيو    21،  ذا 

flood/-2018-reeling-still-governments-https://www.themonitor.com/2019/06/21/local 
،  2020ر فبراي 10في  الوصول إليه، تمت  DR" ،FEMA)-4377)عواصف تكساس الشديدة والفيضانات  28

www.fema.gov/disaster/4377 

 رقم  الكارثة:
 "2018تكساس فيضانات جنوب " 

DR-4377 (19  2018يونيو) 

 HUDالمناطق األكثر تضرًرا حسب 

 المناطق األكثر تضرًرا حسب الوالية

 المجلس الحكومي

 المقاطعات

 

 ؛https://www.fema.gov/disaster/4377 –( دعم المقاطعات أثناء الكوارث FEMAمصدر البيانات: الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ ) أميال
 برنامج تطوير المجتمع وإعادة التنشيط – Texas General Land Officeالمحرر: 

 NAD 1983 Texas Statewide Mapping Systemالتوقعات: 
 

https://www.themonitor.com/2019/06/21/local-governments-still-reeling-2018-flood/
http://www.fema.gov/disaster/4377
https://www.fema.gov/disaster/4377؛
https://www.fema.gov/disaster/4377؛
https://www.fema.gov/disaster/4377؛
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 2019 إيميلدا االستوائية والعاصفة السفلي العظيم  الوادي فيضانات 3.1.5

، تضرر وادي ريو العظيم السفلي في جنوب تكساس مرة أخرى بسبب الطقس المتطرف، مما أدى إلى   2019في عام 

على مساحة    2019المدارية إيميلدا في أواخر صيف عام  (. أثرت العاصفة  DR-4454إعالن كارثة فيدرالية أخرى )

مما أدى إلى إعالن الكارثة    -كبيرة من جنوب شرق تكساس وتركت أفراد المجتمع المتضررين بدون منازل وبنية تحتية  

( واألعاصير، DR-4466الفيدرالية  الفيضانات،  مخاطر  من  التخفيف  تدابير  إلى  الحاجة  على  مستمر  دليل  هذا   .)

 واصف المدارية، والمنخفضات الجوية، وغيرها من المخاطر التي تتناولها خطة العمل هذه.والع 

 

 أميال

 NAD 1983 Texas Statewide Mapping Systemالتوقعات: 
 https://www.fema.gov/disasterمصدر البيانات: 

 برنامج تطوير المجتمع وإعادة التنشيط – Texas General Land Officeالمحرر: 

 HUDالمناطق األكثر تضرًرا حسب 

 المناطق األكثر تضرًرا حسب الوالية

 (GLO)محدد من قبل  HUDالمناطق األكثر تضرًرا حسب 

 مقاطعة

 المجلس الحكومي

 الساحليالخليج 

https://www.fema.gov/disaster
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 ( CDBG) إجراءات التخفيف التابعة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 3.2

خطر مستمر من مجموعة واسعة من المخاطر. يتم تعريف الخطر على أنه  ب السكان في جميع أنحاء والية تكساس يمر 

للخطر   المجتمع  أو  الفرد  حدث تعرض  وقوع  احتمال  وتساوي  بالخطر  الخاصة  المعادلة  خالل  من  تعريفه  ويمكن 

اضطراب أو صدمة أو توتر، على سبيل المثال، خطر، مضروبا في العواقب )التعرض والضعف( أو الخسارة المرتبطة  

 تيجة. يمكن كتابة هذا التعريف المفاهيمي للمخاطر على النحو التالي: خطر = خطر × ن 29بـ وقوع الحدث. 

 

خالل السنوات القليلة الماضية، قامت المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي واألوساط األكاديمية بتقييم  

يواجهها السكان والعمل على تحديد طرق للتخفيف من هذه المخاطر. عادة، بعد حدوث التعرض المتزايد للمخاطر التي  

رس إلدارة اإلسكان والتنمية  جكارثة واالستجابة الفورية وجهود اإلنعاش قصيرة األجل، يتم تخصيص اعتمادات الكون

من الكوارث على المدى الطويل   ( بالواليات المتحدة من خالل برنامج منحة التنمية المجتمعية للتعافيHUDالحضرية )

(CDBG-DR.)    وتعد هذه االعتمادات المالية الخاصة ببرنامج منحة التنمية المجتمعية للتعافي من الكوارثCDBG-

DR    هي آلية للواليات والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجات التعافي غير الُملَبَّاة الناشئة عن األحداث التي صدر عنها

التحتية،   للبنية  المالية  االعتمادات  هذه  تستخدم  ما  وعادة  الكوارث.  عن  رئاسيا  والتنمية    وإنعاشإعالنا  اإلسكان، 

  االقتصادية واإلنعاش.

ذي تشكله المخاطر المستقبلية والصعوبة التي تواجهها الدول والمجتمعات في إعادة البناء بعد كارثة  استجابةً للتهديد ال 

ال من  اعتماد  تخصيص  تم  عام    كونجرسكبرى،  في  المخاطر  لتخفيف  التحديد  وجه  هذه 2018على  وضعت  وقد   .

ر كتمويل لمنح تنمية المجتمعات للتعافي مليار دوال  28وقدمت    123-115االعتمادات في القانون العام )القانون. العام.(  

استخدام هذه االعتمادات المالية لغرضين:    كونجرس. حدد ال2017،  2016،  2015لعام    CDBG-DRمن الكوارث  

حتى    2015( توفير التمويل للمنح من عام  2؛ و )2017( لتلبية االحتياجات غير الُملَبَّاة من الكوارث المؤهلة لعام  1)

لتنمية  ألنش  2017عام   اإلجمالية  المنح  برنامج  تحديد  تم  المالية،  االعتمادات  هذه  تخصيص  تم  عندما  التخفيف.  طة 

( كآلية يتم من خاللها تخصيص هذه االعتمادات المالية HUDإلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  CDBG  المجتمعات

اتخذت إدارة اإلسكان والتنمية الحضري المتضررة.  المنح HUDة )للواليات واألقاليم  ( بعد ذلك قرارات بتخصيص 

 
 ، 2016ديسمبر  المعهد الحضري، مؤسسة روكفلر،"تقييم النتائج األولية: أكاديميات االستجابة لمنافسة االستجابة للكوارث الوطنية، "  29
 -Evaluation-Academies-Resilience-https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC

2016.pdf-Report 

 المخاطر =
 الخطورة 

 )صدمة أو ضغط(

X 

 العواقب 
 )التعرض لها و / أو الضعف(

 

https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC-Resilience-Academies-Evaluation-Report-2016.pdf
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC-Resilience-Academies-Evaluation-Report-2016.pdf
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC-Resilience-Academies-Evaluation-Report-2016.pdf
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC-Resilience-Academies-Evaluation-Report-2016.pdf
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الالحق،   الفيدرالي  السجل  إشعار  القواعد 2019أغسطس    FR 45838   (30  84المستفيدين ووضع  يحدد  الذي   ،)

األول على اإلطالق من حدة الكوارث وفقا لمنحة  للتخفيف    CDBGالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  واللوائح الخاصة ب

المجتمعات )  (.CDBG-MIT)  خفيفالت-تنمية  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  إدارة  اتخذت  ذلك،  (  HUDعالوة على 

( الذي  2021يناير    6)  FR 561 86قراًرا إضافيًا بشأن تخصيص أموال للمستفيدين ووضعت إشعار السجل الفيدرالي  

 المؤهلة. 2018( نتيجة لكوارث CDBG-MITالتخفيف ) -قدم التمويل للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

التابع إلدارة    CDBG-DR  لفهم التحول في التركيز من برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمع للتعافي من الكوارث

الجديد    CDBG-MITالتخفيف  -( إلى برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتHUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

تعريف التخفيف ألنه يتعلق بالمخاطر الطبيعية. تُعرف الوكالة الفيدرالية إلدارة  للتخفيف من آثار الكوارث، من المهم  

( التخفيف بأنه محاولة للحد من الخسائر في األرواح والممتلكات من خالل تقليل تأثير الكوارث.  FEMAالطوارئ )

  ( التخفيف بأنه:HUDوبالمثل، تعرف إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

من   تزيد  التي  األنشطة  التعافيتلك  واإلصابات    سرعة  األرواح  فقدان  من خطر  تقضي  أو  وتقلل  للكوارث 

وفقدانها بالممتلكات  تلحق  التي  الطويل  واألضرار  المدى  تأثير  على  تقليل  خالل  من  والمشقة،  والمعاناة   ،

 (2019أغسطس   30) FR 45838 84—الكوارث في المستقبل. 

 

 

التخفيف فعاالً، يجب على المجتمعات والدول   المستقبلية. هذا صحيح  لكي يكون  المخاطر  اتخاذ إجراءات قبل وقوع 

بشكل خاص في والية مثل تكساس التي تواجه مجموعة واسعة من المخاطر الطبيعية. من خالل فهم المخاطر المحلية،  

 يمكن للمجتمعات تحديد التدخالت طويلة األجل التي تضمن رفاهية المجتمع وسالمته واالستثمار فيها.

 المرونة المجتمعية

 التخفيف
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ت التخفيف هذه، تتعرض السالمة واألمن المالي واالعتماد على الذات للخطر. يمكن لجهود التخفيف الفعالة  بدون تدخال

كسر حلقة الضرر الناجم عن الكوارث عن طريق نقل األشخاص والممتلكات من طريق الضرر وبناء أنظمة تعيد توجيه  

اح ولكن أيًضا تقليل النفقات المستقبلية المتعلقة بالتعافي.  تأثير األخطار الطبيعية والتقليل منها، ليس فقط إلنقاذ األرو 

على سبيل المثال، أظهرت دراسة تم تحديثها مؤخًرا من قِبل المعهد الوطني لعلوم البناء أن منح التخفيف الممولة من  

ارث المستقبلية مقابل  دوالرات في تكاليف الكو   6الحكومة الفيدرالية، في المتوسط، يمكنها أن توفر على المجتمع واألمة  

كل دوالر ينفق على تخفيف المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أيًضا أن االستثمارات التي تقوم بها المجتمعات 

المحلية وأصحاب المنازل في المتوسط في تدابير التخفيف من حدة المخاطر التي تتجاوز قوانين البناء القياسية يمكن 

 )انظر الشكل أدناه.(  30كل دوالر يتم إنفاقه. دوالرات ل 4أن توفر 

 

المجتمعات لتنمية  المنح اإلجمالية  لذلك، سيكون برنامج  وفقًا  المخاطر هو استثمار مهم.  -CDBGالتخفيف  -تخفيف 

MIT  من أجل التخفيف بمثابة عرض واسع النطاق لتأثير وفعالية برنامج وطني لتخفيف المخاطر والذي يكون منهجه

الواليات والمجتمعات للغاية لمساعدة  للتكيف ومرنا  التخفيف من مجموعة    قابالً  بدء أو مواصلة جهود  المحلية على 

مبلغ   سيثبت  المخاطر.  من  إدارة    4.301متنوعة  من  مستفيدة  كجهة  تكساس  لوالية  مباشرة  المخصص  دوالر  مليار 

   ( أنه استثمار طويل األمد يزيد من مرونة المجتمعات في جميع أنحاء الوالية.HUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

تقييم احتياجات التخفيف واستخدام االعتمادات المالية المحددة في خطة العمل هذه إلى مواءمة وتعزيز البرامج    قد يؤدي

، وبرنامج منح التخفيف من حدة ((NFIPالحكومية واإلتحادية اإلضافية مثل البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 

آثار  ((HMGPالمخاطر   التخفيف من  بنية تحتية  PDMالكوارث قبل حدوثها )، وبرنامج  إلى  ( )الذي سيتم تحويله 

(، فضالً عن جهود التخفيف األخرى على مستوى الوالية والمستوى 2020في عام  [  BRIC]ومجتمعات مرنة للمباني  

 المحلي. 

 
 ، 2018المعهد الوطني لعلوم البناء، يناير  ،2018الطبيعية: التقرير المرحلي لعام المخاطر التخفيف من حدة  اتريفتو 30

https://www.nibs.org/page/mitigationsaves 

 فيضان نهري

 اإلعصار هبوب اشتداد

 الرياح

 الزلزال

 حضري -حرائق االرتباط البري 

 نسبة الفائدة إلى التكلفة القومية لكل خطر
 في هذه الدراسة إلى أقرب رقم صحيح BCR* تم تقريب أرقام 

 ممول
 بشكل اتحادي

ما وراء متطلبات 
 القانون

 

 نسبة الفائدة إلى التكلفة اإلجمالية للمخاطر

عدد قليل جدًا من 

 المنح

https://www.nibs.org/page/mitigationsaves
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 وأولويات التخفيف  التعافي حلول سرعة 3.3

واألعاصير والحرائق وحاالت الجفاف التي جذبت االنتباه    إدراًكا لتاريخ الوالية الطويل والموثق جيدًا من الفيضانات 

، إلى جانب الدمار الذي خلفه إعصار 2018و   2016و   2015ضانات التي حدثت في األعوام  مؤخًرا بسبب كوارث الفي

من آثار الكوارث ستثبت أنها ال تقدر     CDBG-MITالتخفيف  -هارفي، فإن أموال المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ثمن في المساعدة لتغطية التكاليف اإلضافية لحماية استثمارات البنية التحتية لإلسكان و المجتمع. يمكن ألساليب التخفيف  ب

. وقد شوهد نجاح ممارسة التعافي الطويلة األجل هذه بشكل 1:6أن تخفض بشكل كبير تكلفة تلفيات في المستقبل بنسبة 

  ريع المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات الخاصة بالتعافي من الكوارث مباشر خالل إعصار هارفي عندما صمدت مشا

CDBG-DR .المعززة للمرونة في مواجهة أسوأ آثار إعصار هارفي  

بالمئة إلى التكلفة    15إلى    10للمنازل التي تسكنها أسرة واحدة حوالي    سرعة التعافيمن المنتظر أن تضيف حلول  

بالمئة إلى    20إلى   15للمنازل التي تسكنها أسر متعددة    سرعة التعافياإلجمالية لكل منزل، بينما سوف تضيف حلول  

مئة إلى التكلفة اإلجمالية  بال  20إلى    15للبنية التحتية    سرعة التعافيالتكلفة اإلجمالية لكل مشروع، وأن تضيف حلول  

حلول   وتتنوع  مشروع.  التعافيلكل  )  سرعة  المخاطر  وتقييم  والخطر  التهديدات  تحديد  على  في  THIRAوتعتمد   )

   المنطقة المعنية.

للمنازل التي تسكنها أسرة واحدة رفع الطابق األول من المنطقة الصالحة للسكن؛   سرعة التعافييمكن أن تشمل حلول  

تشتت   ستار  جدران  إنيرجي  وتركيبات  أجهزة  استخدام  للعواصف؛  مصاريع  مقواة؛  أسطح  األرضي؛  للطابق 

ENERGY STAR  حلول تشمل  بينما  والتعفن،  للفطريات  مقاومة  ومنتجات  التعافي؛  المتعددة:    سرعة  لألسرة 

انات ذات مناظر ؛ وجدران ضد الفيضحماية االرتفاعات؛ أحواض االحتجاز؛ مناظر طبيعية آمنة من النيران؛ جدران  

 طبيعية. 

عن طريق إخالء مالكي   سرعة التعافيتدعم برامج االقتناء التخفيف من المخاطر، وأهداف إدارة السهول الفيضية، و 

المنازل من السهول الفيضية، وبالتالي القضاء على قابلية التأثر بأوضاع الفيضانات في المستقبل. فبعد شراء المنازل،  

قلها، تعود األرض إلى سهل فيضي طبيعي، وتتحول إلى منطقة احتجاز، أو يتم االحتفاظ بها كمساحة  يتم هدم المباني أو ن 

خضراء لألغراض الترفيهية، أو تصبح أحد مكونات ممارسات استعادة النظم اإليكولوجية أو إدارة األراضي الرطبة. 

البناء داخل السهول الفيضية، مما يساعد على منع  يخدم خيار االستحواذ أهدافًا متعددة ويوفر خيار مرونة مقابل إعادة 

الخسارة المتكررة والمخاطر الشديدة على صحة اإلنسان وسالمته. وتجرى عمليات االستحواذ عاجالً وليس آجالً لمنع 

 مالكي المنازل من إجراء اإلصالحات واستثمار االعتمادات المالية في الممتلكات التي قد ال يرغبون في بيعها.

 لبنية التحتية، قد تشمل التحسينات ما يلي:ا  سرعة تعافيحلول  ةحال في 

i.  رفع النظم والمرافق والطرق الحيوية على االرتفاع القاعدي للفيضانات؛ 

ii.  تركيب مولدات الطاقة االحتياطية للنظم الحيوية )المياه والصرف الصحي، وما إلى ذلك(؛ 

iii. مشاريع في أماكنها األصلية وتشجيع استخدام  تجنب زيادة الغطاء غير المشروع عن طريق إبقاء ال

 ممارسات البناء التي تسمح بتغطية أكثر شموالً؛

iv.   ،دمج استراتيجيات البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء، مثل حواجز األراضي الرطبة أو األراضي

 االرتشاحسين  أو محاكاة هذه النظم، على سبيل المثال، استخدام األرصفة النفاذة والتربة المعدلة لتح 

 ؛ وإزالة الملوثات

v.  إعادة زرع النباتات المحلية فقط حفاظاً على البيئة الطبيعية؛ 
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vi.  ،وواقيات من األنقاض أكبر  بما في ذلك تركيب أحواض احتجاز ومجاري  العواصف،  مياه  إدارة 

 وحلول التحكم في التآكل؛ 

vii.  نظم اتصاالت احتياطية؛ 

viii. ( المشاركة  2( تعزيز قوانين البناء وخطط استخدام األراضي، )1دعم جهود المجتمع المحلي من أجل )

في خطط تخفيف المخاطر متعددة االختصاصات للتأهل للحصول على أموال برنامج منح التخفيف  

    .NFIP للتأمين ضد الفيضانات الوطني( المشاركة في البرنامج 3من حدة المخاطر، و )

 الفئات السكانية الضعيفة  تقييم 3.4

عند توجيه الموارد لسرعة التعافي والتخفيف على المدى الطويل، ومن الضروري دراسة كيفية تسخير تلك الموارد 

لخدمة الفئات السكانية الضعيفة مثل األقليات واألفراد ذوي الدخل المنخفض، واألسر التي تعرضت على مدى التاريخ  

ت اإلسكان أو من نقص في استثمارات القطاع العام أو تم إجبارها على االنتقال إلى مناطق  للتمييز والتهميش من سياسا

ذات فرص أقل في الموارد بسبب نقص وحدات اإلسكان الُميسر. يعتمد هذا التقييم الخاص بالفئات السكانية الضعيفة  

المأخو  البيانات  مجموعة كبيرة من قواعد  تم تجميعها من  التي  البيانات  للمجتمعات على  الدراسة االستقصائية  ذة من 

، باإلضافة إلى البيانات المقدمة من تحليل والية 2017األمريكية التي أجراها مكتب إحصاء السكان األمريكي منذ عام  

 للعوائق التي تحول دون اختيار اإلسكان العادل. 2019تكساس لعام 

السكانية الضعيفة من األموال المخصصة للتعافي من   ( لضمان استفادة الفئاتGLOيسعى مكتب األراضي العامة )

  50ما ال يقل عن  (  GLO)الكوارث والتخفيف من المخاطر. وتحقيقًا لهذه الغاية، سوف ينفق مكتب األراضي العامة  

الدخل  ذات  األسر  على  أو  المتوسط  أو  المنخفض  الدخل  ذوي  يقطنها  التي  المناطق  في  المنح  اعتمادات  من  بالمئة 

مقاطعة مؤهلة لبرامج    140ض أو المتوسط. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات تحليل الضعف االجتماعي على  المنخف

التي تشكل  للبرامج  الحسابية  النقاط  المتوسط كمعايير تحديد  أو  المنخفض  الدخل  التخفيف والتي سيتم استخدامها مع 

التخفيف. يشمل مؤشر الضعف االجتماعي ) الفئات  SoVIغالبية اعتمادات  تقييم  الموضحة في  العوامل  العديد من   )

 . 2.6السكانية الضعيفة ويتم وصفه بمزيد من التفصيل في القسم 
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 حقائق سريعة:

بالمئة من الوحدات التي يشغلها مالكوها،   54.8مليون وحدة سكنية تقع في البلدان المؤهلة،    8.3من بين ما يقرب من  

البالغ   الوالية  معدل  من  يقرب  ما  والدخل  بالمئة  55.1أي  مالكوها  يشغلها  التي  اإلسكان  لوحدة  التقديرية  القيمة  تعد   .

منها في الوالية ككل. حيث تبلغ القيمة المتوسطة للوحدات السكنية التي  المتوسط لألسرة أقل في المقاطعات المؤهلة  

دوالر عن القيمة المتوسطة على    35.000أي ما يقل بنحو    -دوالر    116.388يشغلها مالكها في المقاطعات المؤهلة  

أي حوالي    -دوالًرا    50.014دوالر. يبلغ متوسط دخل األسرة في البلدان المؤهلة    151.500مستوى الوالية، والتي تبلغ  

 16  -دوالًرا. معدل الفقر مطابق تقريبا    57.051دوالر أمريكي أقل من المتوسط على مستوى الوالية البالغ    7.000

 بين الوالية والمقاطعات المؤهلة. -بالمئة 

سكان الالتينيين أو من بين الوالية والمناطق المؤهلة ضئيلة. االختالف األكبر هو في أوساط ال  ةديموجرافيالاالختالفات  

في المنطقة المؤهلة. توجد اختالفات طفيفة أيًضا بين    35.8بالمئة في الوالية و    38.9أصل أسباني، الذين يبلغون حاليًا  

لألميركيين   المئوية  أصل  النسبة  للوالية،    12  -  يقيأفرمن  المؤهلة    13.5بالمئة  للمنطقة  غير   -بالمئة  أو  والبيض 

بالمئة. أما األقليات ككل    44.3بالمئة والمنطقة المؤهلة    42.9أصل أسباني، حيث يبلغ معدل الوالية  الالتينيين أو من  

 أقل من إثنين بالمئة عن معدل عموم الوالية. -بالمئة   55.7المؤهلة فتمثل ما يقرب من  140في جميع المقاطعات الـ 

  65يشكل المعوقون الذين تقل أعمارهم عن  بينما  ،  بالمئة  11.6المؤهلة، يمثل كبار السن حوالي    140في المقاطعات الـ  

بالمئة من السكان. هذه األرقام تتماشى مع المعدالت المتوسطة للوالية. يحتوي الجدول أدناه على ملف التعريف   6.7عاماً  

   هلة.السكاني الكامل للوالية والمناطق المؤ

 تكساس 
اإلجمالية لتنمية مقاطعة المؤهلة للمنح  140الـ 

 ( CDBG-MITالتخفيف من آثار الكوارث ) -المجتمعات

 النسبة المئوية من المنطقة تقديرات تقديرات حقيقة

 من تعداد سكان تكساس ٪77.4 21.216.942 27.419.612 تقديرات السكان

   ٪9 ٪ 12.78 - السكان، النسبة المئوية للتغيير 

-CDBGالتخفيف -المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 140تغطي المقاطعات المؤهلة البالغ عددها ▪
MIT  وإعصار هارفي 2016، وفيضانات عام 2015من حدة الكوارث والتي تأثرت بالفيضانات لعام ،
  ميل مربع من الوالية. 130.279بالمئة، أو  48.5

طني موامليون من  21بالمئة من سكان الوالية، أي ما يزيد قليالً عن  77.4تضم هذه المقاطعات حوالي ▪
 تكساس.

 مليون شخص. 1.8بالمئة بلغ مجموعها  9، شهدت هذه المقاطعات زيادة سكانية بنسبة 2010منذ عام ▪
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 تكساس 
اإلجمالية لتنمية مقاطعة المؤهلة للمنح  140الـ 

 ( CDBG-MITالتخفيف من آثار الكوارث ) -المجتمعات

 النسبة المئوية من المنطقة تقديرات تقديرات حقيقة

2010 -2017 

 من السكان المؤهلين ٪7.3 1.540.166 ٪ 7.23 ٪ سنوات،  5األطفال أقل من 

 من السكان المؤهلين ٪11.1 2.349.074 ٪ 26.31 ٪سنوات،  18أقل من األشخاص  

 من السكان المؤهلين ٪11.6 2.470.171 ٪ 11.73 ، ٪سنة فأكثر،  65األشخاص في عمر 

 ٪ 73.1 15.501.777 ٪ 74.62 ، ٪ السكان البيض وحدهم، 

 ٪ 13.5 2.856.236 ٪ 11.99 ، ٪ السود أو األمريكيون من أصل أفريقي فقط،  

السكان من الهنود األمريكيين أو سكان أالسكا  

 ، ٪األصليين فقط، 
0.48 ٪ 92.874 0.4 ٪ 

 ٪ 4.8 1.014.014 ٪ 4.51 ٪ اآلسيويون فقط، 

جزر  مواطني  من  وغيرهم  هاواي  مواطنو 

 ٪المحيط الهادئ فقط، 
0.09 ٪ 15.762 0.1 ٪ 

 ٪ 2.5 528.328 ٪ 2.56 ٪ عرقان أو أكثر، 

 ٪ 35.8 7.590.578 ٪ 38.93 ٪إسباني أو التيني، 

 ٪ 44.3 9.395.007 ٪ 42.87 ٪ أبيض فقط، وليس إسبانياً أو التينياً، 

   8.263.936 10.932.870 وحدات سكنية

 من الوحدات السكنية ٪54.8 4.529.994 ٪ 55.14 معدل الوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها 

القيمة المتوسطة للوحدات السكنية التي يشغلها  

 مالكوها 
 دوالر  151.500

 116.388 

 دوالر 
   

    دوالر  765  دوالر  952 متوسط اإليجار اإلجمالي 

 من السكان المؤهلين ٪6.7 1.426.209 ٪ 6.96 ٪عاماً،  65سن الـ  أقل منذوي إعاقة، 

 دوالر  57.051 ( 2017عام  ر متوسط دخل األسرة )بالدوال
 50.014 

 دوالر 
   

   ٪ 16.08 ٪ 16.00 ٪ األشخاص الفقراء، 

اللغة   إجادة  في  المحدودية  ذات  األسر 

 اإلنجليزية 
743.837 559.602 ٪7.68 

 من والية تكساس ٪48.5 130.279 268.596 بالميل المربع مساحة األرض 
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 بالوالية العوائق تحليل 3.4.1

لكي يتسنى تقديم تصوًرا جيدًا للفئات السكانية الضعيفة داخل والية تكساس، تم استعارة جداول منتقاه من تحليل والية  

أعدته إدارة والية تكساس لإلسكان وشؤون  للعوائق التي تحول دون اختيار اإلسكان العادل الذي    2019تكساس لعام  

 تمثل هذه الجداول بيانات عن والية تكساس بأكملها.  31(. TDHCAالمجتمع )

 الفقر 

، ظلت النسبة المئوية لمناطق التعداد السكاني التي تعاني من الفقر الُمدقع ثابتة نسبيًا وذلك على الرغم 2000منذ عام  

والية تكساس كان مصحوبًا بارتفاع في عدد األفراد الذين يعيشون في فقر. في عام  من أن النمو العام في عدد سكان  

منطقة من مناطق التعداد السكاني في والية تكساس،    220بالمئة أو ما يزيد على ذلك في    40، بلغ معدل الفقر  2000

، بلغ عدد  2017لسكان. وفي عام  بالمئة من تعداد ا   2بالمئة من كافة مناطق التعداد السكاني وحوالي    5وهو ما يمثل  

بالمئة من كافة مناطق    5.6منطقة، وهو ما يمثل    292بالمئة    40مناطق التعداد السكاني التي زاد معدل الفقر بها عن  

 بالمئة من إجمالي السكان.  2فردًا و  759.573التعداد السكاني، أي ما يبلغ 

 السنة  
يتراوح  معدل الفقر 

 ٪ 19.9إلى   0من 

يتراوح  معدل الفقر 

 ٪39.9إلى   20من 

 يبلغ معدل الفقر

 ٪ أو أكثر 40
 اإلجمالي  

2000 3.035  1.113  220  4.368 

 - ٪5.0 ٪25.5 ٪69.5 من اإلجمالي ٪ 

2017 3.408  1.518  292  5.218 

 - ٪5.6 ٪29.1 ٪65.3 من اإلجمالي ٪ 

 

٪ من جميع سكان تكساس في فقر؛ ومع ذلك تظهر معدالت أعلى من الفقر بشكل غير متناسب   16.7وبشكل عام، يعيش  

٪ من األطفال دون 26.1في مجموعات فرعية مختلفة من السكان. حيث يعيش ما يقرب من ربع القاصرين في فقر )

٪(  21.8ص ذوي اإلعاقة أيًضا من معدل فقر )(. كما يعاني األشخا18٪ من األطفال تحت سن 23.9سن الخامسة، و 

أعلى من عامة السكان. أما معدالت الفقر بين األقليات فهي األعلى بالنسبة لألشخاص المنحدرين من أصل إسباني أو  

 ٪(.  22.6٪( والسود أو األمريكيون من أصل أفريقي ) 24.2التيني )

 اإلجمالي   
األفراد الذين  

 يعانون من الفقر 
 معدل الفقر 

 

31 Final.pdf-AI-housing/docs/19-https://www.tdhca.state.tx.us/fair 

https://www.tdhca.state.tx.us/fair-housing/docs/19-AI-Final.pdf
https://www.tdhca.state.tx.us/fair-housing/docs/19-AI-Final.pdf
https://www.tdhca.state.tx.us/fair-housing/docs/19-AI-Final.pdf
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 ٪16.70 4.397.307 26.334.005 والية تكساس

       الفقر بحسب األعمار

 ٪26.10 508.487 1.946.154 سنوات 5األطفال أقل من 

 ٪23.90 1.685.859 7.048.643 سنة 18األطفال أقل من 

 ٪10.80 326.261 3.008.037 عاًما أو أكثر( 65كبار السن )

       الفقر بحسب األصل/ العرق 

 ٪21.20 26.264 124.076 هندي أمريكي وأحد سكان أالسكا األصليين 

 ٪11.10 129.228 1.160.922 آسيوي

 ٪22.60 697.386 3.081.576 أفريقي من أصل أمريكي أسود أو 

 ٪14.00 3.024 21.661 من سكان هاواي األصليين و من جزر المحيط الهادئ األخرى

 ٪15.50 3.054.970 19.756.685 أبيض

 ٪24.40 373.974 1.533.580 األعراق األخرى 

 ٪17.20 112.461 655.505 عرقين أو أكثر 

 ٪24.20 2.468.927 10.218.274 عرق(األشخاص المنحدرين من أصل إسباني أو التيني )من أي 

       الفقر بحسب حالة اإلعاقة 

 ٪21.80 669.908 3.072.974 إجمالي السكان ذوي اإلعاقة

 ٪25.30 3.642 14.422 سنوات من ذوي اإلعاقة 5السكان الذين تقل أعمارهم عن 

 ٪13.70 172.528 1.261.270 عاًما فأكثر من ذوي اإلعاقة  65السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 ٪15.50 3.511.723 22.683.337 في منازل األسرة

 

 اإلعاقة

 9.8عاًما، وهو ما يمثل    64و    18مليون شخص من ذوي اإلعاقة تتراوح أعمارهم بين    1.6في والية تكساس، هناك  

عاًما من اإلعاقة   17و    5أعمارهم بين  ٪ من هذه الفئة العمرية. كما يعاني ما يربو عن ربع مليون طفل ممن تتراوح  

عاًما أو أكثر من    65مليون شخص تبلغ أعمارهم    1.2٪ من هذه الفئة العمرية. ويعاني 5.5في تكساس، وهو ما يمثل  

 ٪ من تلك الفئة العمرية.  39.1اإلعاقة، وهو ما يمثل 

  
 السكان ذوي اإلعاقة

إجمالي السكان غير  
 المشمولين بمؤسسات

النسبة المئوية للسكان ذوي 
اإلعاقة غير المشمولين 

 بمؤسسات 

 ٪0.80 1.970.499 16.387 سنوات  5تحت سن 

 ٪5.50 5.151.301 281.123 سنة 17إلى  5من 

 ٪9.80 16.349.031 1.608.392 سنة 64إلى  18من 



 

 347من  37صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 ٪39.10 3.008.037 1.177.239 عاًما فأكثر 65

 ٪ 11.60 26.478.868 3.083.141 اإلجمالي 

 

 المأوى يعديم 

عن األشخاص   2017( خالل فترة زمنية معينة عام  HUDته إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )أجروفقًا لإلحصاء الذي  

شخًصا بال مأوى في تكساس.    23.548يعيشون بال مأوى ممن يواجهون انعدام المأوى، هناك  الذين لديهم مأوى والذين  

ووالية تكساس واحدة من خمس واليات تمثل جميعها نصف تعداد سكان البالد الذين عانوا من انعدام المأوى في عام  

، شهدت تكساس  2017و    2016٪ من اإلجمالي الوطني في والية تكساس. وخالل الفترة بين عامي    4بنسبة    2017

 2017و    2007٪( بين جميع الواليات. ومع ذلك، خالل الفترة بين عامي  1.8خامس أكبر زيادة في النسبة المئوية )

انخفاض ) أكبر نسبة  بالواليات   40.8شهدت تكساس  المأوى مقارنة  انعدام  يعانون من  الذين  ٪( في عدد األشخاص 

الشكل   يوضح  ا  2-17األخرى.  األشخاص  انهيار  ذلك  في  بما  المأوى  انعدام  من  تعاني  التي  الفرعية  السكانية  لفئات 

المشردين على نحو مزمن، والذين يعانون من أمراض نفسية حادة، والذين يعانون من مشاكل مزمنة إلدمان المخدرات، 

 من العنف المنزلي. وقدامى المحاربين، واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، والناجين 

 اإلجمالي  بال مأوى  المأوى  ذوي الفئات السكانية عديمة المأوى 

 3.711 2.230 1.481 عديمي المأوى بشكل مزمن 

 5.133 2.571 2.562 المصابون بمرض عقلي حاد 

 4.373 2.404 1.969 الذين يعانون من اإلدمان المزمن

 2.200 821 1.379 قدامى المحاربين

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية /  
 اإليدز 

166 176 342 

 3.768 1.175 2.593 الناجون من العنف المنزلي

 

 األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وأسرهم

القدرة على العمل وكسب الدخل أو الشعور بالعار، ربما يكون المصابون بفيروس  نتيجة لزيادة التكاليف الطبية أو فقدان  

نقص المناعة البشرية / اإليدز عرضة لمخاطر فقدان الترتيبات السكنية الخاصة بهم. وعلى الرغم من ارتفاع عدد سكان 

فاًضا حادًا في عدد الوفيات  تكساس المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية سنويًا، إال أن والية تكساس شهدت انخ 

بين األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ووفقًا لما أفادت به إدارة الخدمات الصحية الحكومية بوالية  

تم تشخيص   نهاية عام    82.745تكساس، فقد  البشرية في  المناعة  بفيروس نقص  بين سكان   2015حالة مصابة  من 

من بين سكان تكساس.    2016مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام    حالة   86.669تكساس وتم تشخيص  
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ويمكن اعتبار األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز من ذوي اإلعاقة إذا كان هذا المرض يحد  

 32تبر لديه عاهة. بشكل كبير من أحد أنشطة الحياة الرئيسية على األقل، أو كان لدى الشخص سجل بعاهة أو يع 

 الوالية 

األشخاص  
المصابون بفيروس 

نقص المناعة  
من سكان   -البشرية

 17الريف 

األشخاص  
المصابون  

بفيروس نقص  
 -المناعة البشرية

 من سكان الحضر

إجمالي األشخاص  
المصابين بفيروس 

المناعة  نقص 

 18البشرية 

إجمالي عدد  
السكان خالل  
األعوام من 

 2016إلى  2012

النسبة المئوية لألشخاص  
المصابين بفيروس نقص  

المناعة البشرية بين السكان 
 على مستوى الوالية 

 ٪ 0.33 26.956.435 86.669 78.550 3.922 اإلجمالي 

 

 قدامى المحاربين 

، 2015والتي أجريت عام    2015و   2011للمجتمعات األمريكية على الفترة ما بين عامي  وفقًا للدراسة االستقصائية  

٪ من سكان تكساس الذين تزيد أعمارهم 7.9من قدامى المحاربين في تكساس، وهو ما يمثل    1.539.655كان هناك  

٪ من تعداد السكان البالغين 9.3، تم تحديد  2017عاًما. وفقًا لإلحصاء الذي اُجرى خالل فترة زمنية معينة عام   18عن  

  40.056، كان هناك  2017الذين يعانون من انعدام المأوى على أنهم من قدامى المحاربين. وفي ليلة واحدة من عام  

٪( بال مأوى في  98شخص من قدامى المحاربين يعانون من انعدام المأوى في الواليات المتحدة، وكان جميعهم تقريبًا )

أط بدون  للمشردين  عامي  دار  بين  الفترة  وخالل  الفردية(.  )بصفتهم  قدامى  2017و    2016فال  بين  التشرد  زاد   ،

٪ على الصعيد الوطني. وكانت تكساس في المرتبة الثالثة ألكبر نسبة مئوية في قدامى المحاربين    1.5المحاربين بنسبة  

ة الواضحة بين قدامى  ديموجرافياالختالفات ال  27-2٪. يوضح الشكل  24بنسبة    2017و   2016المشردين بين عامي  

المحاربين وغير المحاربين. ومن المحتمل بشدة أن يكون قدامى المحاربين في تكساس من الذكور ذوي البشرة البيضاء 

 33ومن غير أصول إسبانية وذوي اإلعاقة.

 اإلجمالي   
من   ٪

 اإلجمالي 
قدامى 

 المحاربين
٪ من قدامى  

 المحاربين
من غير قدامى 

 المحاربين

٪ من غير 
قدامى 

 المحاربين

عاًما  18السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 فأكثر 
19.731.218   1.513.294   18.217.924   

 ٪45.5 8.296.205 ٪90.2 1.364.615 ٪49.0 9.660.820 ذكر

 ٪54.5 9.921.719 ٪9.8 148.679 ٪51.0 10.070.398 أنثى 

 ٪75.3 13.717.531 ٪80.8 1.223.023 ٪75.7 14.940.554 ذوي البشرة البيضاء فقط

 
  2016في تكساس: التقرير السنوي لعام   HIVيوليو(. تقرير مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية  25، 2017إدارة والية تكساس للخدمات الصحية. ) 32

https://www.dshs.state.tx.us/hivstd/reports/ 

33 ( األمريكية.  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  لعام    2017إدارة  السنوي  المشردين  تقييم  تقرير  ديسمبر(.   ،2017  (AHAR .الكونجرس إلى   )  

1.pdf.-Part-AHAR-https://www.hudexchange.info/resources/documents/2017 

https://www.dshs.state.tx.us/hivstd/reports/
https://www.dshs.state.tx.us/hivstd/reports/
https://www.hudexchange.info/resources/documents/2017-AHAR-Part-1.pdf.
https://www.hudexchange.info/resources/documents/2017-AHAR-Part-1.pdf.
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أفريقي  من أصل أمريكي أسود أو 
 ٪11.8 2.141.016 ٪13.3 201.817 ٪11.9 2.342.833 فقط 

 ٪4.8 882.719 ٪0.9 14.171 ٪4.5 896.890 األسيويون فقط

هندي أمريكي أو من سكان أالسكا 
 األصليين

94.241 0.5٪ 8.746 0.6٪ 85.495 0.5٪ 

من سكان هاواي األصليين أو  جزر 
 المحيط الهادئ األخرى  

15.621 0.1٪ 2.329 0.2٪ 13.292 0.1٪ 

 ٪0.6 105.710 ٪2.2 34.011 ٪5.5 1.085.721 األعراق األخرى 

 ٪1.8 326.161 ٪1.9 29.197 ٪1.8 355.358 عرقين أو أكثر 

 ٪36.4 6.626.489 ٪17.7 267.761 ٪34.9 6.894.250 من أصول إسبانية أو التيني

 ٪45.7 8.332.657 ٪66.2 1.001.970 ٪47.3 9.334.627 من أصول إسبانية ليس، أبيض

 ٪13.0 2.363.974 ٪27.5 415.799 ٪14.1 2.779.773 ذوي اإلعاقة
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 المنخفض والمتوسط تحليل الدخل  3.5

 -بالمئة    43يمثلون حوالي    -  5.072مقاطعة مؤهلة، هناك    140مجموعة من المجموعات ضمن    11.861من بين  
في   LMIالدخل المنخفض والمتوسط  ذوي(. النسبة المئوية لألفراد LMIمتوسط )المنخفض و الدخل ال ذويمؤهلون ك 

. تحدد الخريطة التالية مجموعات كتلة التعداد الرسمي للسكان بالمئة  45جميع أنحاء البلدان المؤهلة متشابهة، في حوالي  
المؤهلة باستخدام    140بالمئة أو أكثر في المقاطعات الـ    LMI 51  التي يبلغ عدد سكانها من منخفضي أو متوسطي الدخل

لوالية تكساس، طبقاً إلدارة اإلسكان والتنمية    2019( لعام  LMISDالمتوسط )البيانات الموجزة للدخل المنخفض أو  
  34(. HUDالحضرية )

 

 
مجموعات جميع الكتل، بناء على المسح المجتمعي   -طبقاً للوالية  2019للعام المالي  LMISD"البيانات الموجزة للدخل المنخفض والمتوسط   34

 2019سبتمبر  27لتبادل المعلومات، تم الدخول في  (HUD."، إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )2015-2011األمريكي 
-groups-block-atad-summary-mod-low-data/acs-summary-mod-low-https://www.hudexchange.info/programs/acs

places/ 

 مقاطعة

 مجلس الحكومات

  HUDبحسب إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  LMISDمصدر البيانات: البيانات الموجزة للدخل المنخفض أو المتوسط 
Texas General Land Office - :برنامج التنشيط والتنمية المجتمعية 

 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

 

 في المقاطعات المؤهلة LMIالدخل المنخفض والمتوسط  ذوي نسبة

 ٪51أقل من 

٪ وأكثر 51  

 أميال

https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-data/acs-low-mod-summary-data-block-groups-places/
https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-data/acs-low-mod-summary-data-block-groups-places/
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 (SoVIمؤشر الضعف االجتماعي ) 3.6

وعلى   -( الضعف االجتماعي للمقاطعات في جميع أنحاء الواليات المتحدة  SoVIيقيس مؤشر الضعف االجتماعي )

هذا   البيئية.  للمخاطر  تعرضها  الخصوص،  جامعة  وجه  في  والضعف  المخاطر  بحوث  معهد  وضعه  الذي  المؤشر، 

يضم   الجنوبية،  للمخاطر    29كارولينا  االستعداد  على  المجتمع  قدرة  من  الحد  في  تسهم  واقتصادياً  اجتماعياً  متغيراً 

( االجتماعي  الضعف  مؤشر  منها.  والتعافي  لها  في SoVIواالستجابة  االختالفات  يسهل فحص  ُمقاِرن  مقياس  ( هو 

الضعف بين المقاطعات. وهو أداة قيمة ألنه يوضح بيانياً التنوع الجغرافي في الضعف االجتماعي، والذي يسهم بدوره 

( حيثما توجد قدرة غير SoVIإلى حد كبير في القدرة على االستجابة واإلصالح. ويبين مؤشر الضعف االجتماعي )

وحيث يمكن استخدام الموارد بأقصى قدر من الفعالية للحد من   متكافئة على التأهب لمواجهة الكوارث واالستجابة لها،

( في المقام األول SoVIالضعف الموجود مسبقاً. وتأتي مصادر البيانات الخاصة بإعداد مؤشر الضعف االجتماعي )

ات ( أفضل البيانSoVIمن مكتب تعداد السكان في الواليات المتحدة. هذا وتجمع بيانات مؤشر الضعف االجتماعي )

لعام   المتحدة  الواليات  في  العشري  التعداد  من  لإل   2010المتاحة  الخمسية  األمريكي ستبيان  والتقديرات  المجتمعي 

(ACS( وتوضح الخريطة أدناه مؤشر الضعف االجتماعي .)SoVI  للـ )مقاطعة المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية    140

 تكساس.( في والية CDBG-MITالمجتمعات للتخفيف من الكوارث )

( االجتماعي  الضعف  مؤشر  تفاصيل  توضيح  المستوى SoVIيتم  الخصائص على  بعض  من خالل  أعاله  الواردة   )

الفردي التي تؤثر على الضعف. وتكمن إحدى هذه الخصائص في الحالة االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في قدرة  

لك إلى فكرة أن الثروة تمكن المجتمعات من استيعاب المجتمع على استيعاب الخسائر وتحمل اآلثار الخطرة. ويرجع ذ

العوامل   وتتعلق  االستحقاق.  وبرامج  االجتماعي  الضمان  وشبكات  التأمين  شبكات  باستخدام  منها  والتعافي  الخسائر 

األخرى المستخدمة في مؤشر الضعف االجتماعي بنوع الجنس وكذلك العرق واألصل حيث إن هذه العوامل تفرض 

وثقافية وتؤثر على فرص التمويل بعد الكوارث. وتتمثل العوامل اإلضافية المستخدمة في مؤشر الضعف    حواجز لغوية

االجتماعي في السكان ذوي االحتياجات الخاصة والتبعية االجتماعية )أي األشخاص الذين يعتمدون بشكل كامل على 

البقاء(، والتعليم، وهيكل األسرة، وال التي  الخدمات االجتماعية من أجل  الديموجرافية  مهنة، وغيرها من الخصائص 

 تساعد في تحديد الضعف االجتماعي للمجتمعات واألفراد.

وتعمل معالجة الضعف االجتماعي بشكل فعال على تقليل المعاناة البشرية والخسارة االقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات 

 االجتماعية والمساعدة العامة بعد وقوع الكارثة.
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 التصنيف

 أميال

 مجلس الحكومات

 مقاطعة

 مرتفع

 متوسط مرتفع

 متوسط

 متوسط منخفض

 منخفض

مصدر البيانات: مؤلف معهد أبحاث المخاطر ونقاط الضعف بجامعة ساوث كارولينا، مكتب األراضي العامة 
تصور تقديري لبرنامج التنشيط والتنمية المجتمعية: نظام رسم الخرائط على مستوى والية  -بوالية تكساس 

 NAD 1983تكساس 
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 مفهوم الضعف االجتماعي الوصف المتغير

البطالة بين المدنيين  
(QCVLUN) 

 هيكل التوظيف نسبة البطالة بين المدنيين 

العمالة في الصناعات 
 ( QEXTRCTاالستخراجية )

 هيكل التوظيف نسبة العمالة في الصناعات االستخراجية

العمالة في قطاع الخدمات 
(QSERV ) 

 هيكل التوظيف المئوية للعمالة في قطاع الخدمات النسبة 

اإلناث في القوة العاملة 
(QFEMLBR ) 

 هيكل التوظيف نسبة اإلناث في القوى العاملة

 اإلسكان النسبة المئوية للمستأجرين  ( QRENTERالمستأجرون )

 اإلسكان النسبة المئوية للمنازل المتنقلة ( QMOHOالمنازل المتنقلة )

الوحدات السكنية غير المأهولة  
(QUNOCCHU ) 

 اإلسكان النسبة المئوية للوحدات السكنية غير المأهولة

السكان الذين تقل أعمارهم عن 
عاًما فأكثر  65سنوات أو تبلغ  5
(QAGEDEP ) 

  65سنوات أو تبلغ  5النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 
 فأكثر 

 الهيكل السكاني

األطفال الذين يعيشون في أسر 
 ( QFAMيعولها كال الوالدين )

 الهيكل السكاني نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر يعولها كال الوالدين 

 الهيكل السكاني متوسط العمر ( MEDAGEمتوسط العمر )

 الهيكل السكاني نسبة اإلناث  ( QFEMALEاإلنات )

األسر التي تعولها المرأة 
(QFHH ) 

 الهيكل السكاني نسبة األسر التي تعولها المرأة

عدد السكان لكل وحدة  
(PPUNIT ) 

 الهيكل السكاني عدد السكان لكل وحدة 

 األصل/العرق النسبة المئوية لآلسيويين  ( QASIANاآلسيويون )

 األصل/العرق النسبة المئوية للسود ( QBLACKالسود )

المنحدرون من أصل أسباني  
(QSPANISH ) 

 األصل/العرق النسبة المئوية للمنحدرين من أصل أسباني 

سكان أمريكا األصليين  
(QINDIAN ) 

 األصل/العرق النسبة المئوية لسكان أمريكا األصليين

 الوضع االجتماعي واالقتصادي النسبة المئوية للفقر ( QPOVTYالفقر )

 الوضع االجتماعي واالقتصادي دوالر سنويًا  200.000تكسب أكثر من النسبة المئوية لألسر التي  ( QRICHاألثرياء )

نصيب الفرد من الدخل 
(PERCAP ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي نصيب الفرد من الدخل

مستوى تعليم أقل من الصف  
 ( QED12LESالثاني عشر )

 االجتماعي واالقتصاديالوضع  النسبة المئوية لمستوى تعليم أقل من الصف الثاني عشر 

متوسط قيمة اإلسكان 
(MDHSEVAL ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط قيمة اإلسكان

متوسط اإليجار اإلجمالي 
(MDGRENT) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط اإليجار اإلجمالي

األسر المثقلة بأعباء اإليجار  
(QRENTBURDEN ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي دخلها على نفقات السكن ٪ من40٪ من األسر تنفق أكثر من 

 
 (: المنهجية والقيود، " ®SoVIسوزان ل. كاتر وكريستوفر ت. إمريتش ، "مؤشر الضعف االجتماعي ) 35

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI٪20Primer.pdf 

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI%20Primer.pdf
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 مفهوم الضعف االجتماعي الوصف المتغير

إعانات الضمان االجتماعي 
(QSSBEN ) 

 االحتياجات الخاصة  النسبة المئوية لألسر التي تتلقى إعانات الضمان االجتماعي 

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  
(QESL ) 

محدودية إجادة اللغة  النسبة المئوية لمن يتحدث اإلنجليزية كلغة ثانية مع  
 اإلنجليزية 

 االحتياجات الخاصة 

المقيمون في دور المسنين  
(QNRRES) 

 االحتياجات الخاصة  عدد األفراد المقيمين في دور المسنين

عدم التمتع بتأمين صحي  
(QNOHLTH) 

 االحتياجات الخاصة   النسبة المئوية للسكان الذين ليس لديهم تأمين صحي 

سيارة عدم وجود  
(QNOAUTO ) 

 االحتياجات الخاصة  النسبة المئوية للوحدات السكنية التي ال يوجد بها سيارة

 تعزيز اإلسكان ميسور التكلفة  3.7

والعائالت    تاستفاد واألفراد  الضعيفة  والفئات  والمتوسط   المنخفض  الدخل  وذوي  تضرًرا  األكثر  مكتب الفئات  برنامج  من 
 .كان من الصعب الوصول إليهمالذين ولمساعدة مالكي المنازل المتضررين من إعصار هارفي  (GLO) األراضي العامة

 
٪ من إجمالي اعتمادات البرنامج إلفادة األسر ذات الدخل المنخفض   70 وتحتاج إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ما ال يقل عن

من اعتمادات برنامج مساعدة مالكي المنازل الذي تديره الوالية   ٪ 80 ، تم تخصيص2020 يناير  29 واعتباًرا من  .والمتوسط
المتضررة بسبب إعصار هارفي أو إلعادة ومنحها للعائالت واألفراد ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط إلعادة تأهيل منازلهم  

يزيد على .بنائها الموافقة على طلبات ما  المنازل 2.200 تمت  لبرنامج مساعدة مالكي  أو   (HAP) متقدم  البناء  للقيام بأعمال 
 .2020 المساعدة في بناء المنازل التي يتم تشييدها أو االنتهاء من تشييدها اعتباًرا من يناير 

 

الرسوم البيانية أدناه بيانات الدخل والبيانات الديموجرافية وبيانات األسر الخاصة ببرنامج مساعدة مالكي المنازل الذي وتمثل 
 .تديره الوالية

 

 
 

 2020/ 29/1* البيانات اعتباراً من 
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 ربما يتداخل األفراد الوارد تمثيلهم في الرسم البياني أدناه وربما يندرجون في أكثر من فئة.

 

(  CDBG-DRالتعافي من الكوارث )  -اعتمدتها برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  من خالل المخصصات التي  

.   بأسعار ميسورةمليار دوالر لمشاريع اإليجار    1.1لمواجهة إعصار هارفي، خصصت والية تكساس ما يزيد على  

من أصل 
 إسباني

من  أمريكي أسود أو
 أفريقي أصل

 أبيض

أخرى / غير مذكورة 
156 

 * البيانات اعتباراً من 
 غير ذلك / غير مذكور أبيض أفريقيمن أصل أمريكي أسود أو  من أصل إسباني 2020/ 29/1

 ربة األسرة  المرأة

 18 سن تحت أطفال لديها التي األسر

أكبر أو سنة 65 عمر  

المرأة ربة األسرة، 

1378 

سنة أو أكبر،  65عمر 

1019 

األسر التي لديها أطفال 

 ، 18تحت سن 

649 

 2020/ 29/1* البيانات اعتباراً من 
 

 األسر التي لديها أطفال  المرأة ربة األسرة

 18تحت سن 

 سنة أو أكبر 65عمر 
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االعتمادات  لتوفير  الوالية  تديره  والذي  معقولة  بتكلفة  اإلسكان  تم تصميم برنامج  التأهيل    وقد  الالزمة إلعادة  المالية 

وإعادة البناء والبناء الجديد لمشاريع اإلسكان العام واإلسكان المتعدد األسر بتكلفة معقولة في المناطق المتأثرة بإعصار 

 خاصة بهما. بأسعار ميسورةهارفي.  وتُنفذ كال من مقاطعة هاريس ومدينة هيوستن برامج إيجارية 

لبرنامج اإليجار    135ي يبلغ  وسيتم تخصيص مبلغ إضاف الوالية من خالل إجراء   بأسعار ميسورةمليون دوالر  في 

 تعديل على خطة والية تكساس للتعافي من الكوارث لمواجهة إعصار هارفي. 

للمسنين في بومونت، وهي عبارة عن    Y، تم االنتهاء من إعادة تأهيل البناية التي تأخذ شكل حرف  2019في ديسمبر  

وحدة يقع في مبنى جمعية الشبان المسيحيين التاريخي. وهذا المشروع مخصص لخدمة كافة ذوي    40عقار مكون من 

الدخل المنخفض، وكبار السن، ويوفر أماكن إقامة يسهل الوصول إليها للمستفيدين من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 

وتم عزل المبنى وإحكامه ليكون مقاوًما للماء من الداخل  اء الطلق، ومخزن ميداني للمواد الغذائية.   وساحة فناء في الهو 

باإلضافة إلى ذلك، تم تركيب سقف قرميدي جديد يفي بإرشادات   .والخارج وذلك كجزء من إجراءات إعادة تأهيله

 .اتيةالمنطقة التاريخية للحفاظ على سالمة المبنى في مواجهة الرياح الع 

 .2020 ويوضح الجدول التالي عدد الوحدات المؤجرة المقبولة في إعادة التأهيل والبناء الجديد اعتباًرا من فبراير

خطة عمل المنح اإلجمالية لتنمية 
  التعافي من الكوارث-المجتمعات

(CDBG-DR) 

الخاصة  الوحدات 
بذوي الدخل  

 المنخفض

الوحدات 
 باألسعار السوقية

إجمالي 
 الوحدات

النسبة المئوية 
لذوي الدخل  

المنخفض 
 والمتوسط 

 مقدار المبلغ

 إعصار هارفي 

  (مليون دوالر 57.8)
 دوالر  10.866.400 100٪ 210 0  210

 إعصار هارفي 

 :(مليار دوالر 5.6 )

 برنامج الوالية 

3.840 960 

 

4.801 

 

 دوالر 487.675.000 80٪

 إعصار هارفي 

 :(مليار دوالر 5.6)

 برنامج مقاطعة هاريس 

 دوالر 224.500.000 89.6٪ 826 86 740

 إعصار هارفي 

 :(مليار دوالر 5.6)

 برنامج مدينة هيوستن 

 دوالر 416.736.754 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 دوالر 1.139.778.154 ٪ 84.8 5.647 1.046 4.790 اإلجمالي 

 

 تقييم مخاطر الوالية  3.8

لتخفيف   تكساس  والية  في خطة  الهامة  والمستقبلية  الحالية  الكوارث  وآثار  مخاطر  جميع  وتحلل  التالية  األقسام  تحدد 

 ( وتوفر أساًسا جوهريًا لألنشطة الموضحة في خطة العمل. خطة والية تكساس لتخفيف المخاطرSHMPالمخاطر )

SHMP    الطوارئ الفيدرالية إلدارة  الوكالة  بوالية الطوارئ  إدارة    تقام   FEMAهي عبارة عن خطة معتمدة من 

( لتحديد  RHA( بصياغتها والحفاظ عليها؛ إنها نقطة االنطالق لتقييم المخاطر واألخطار الحكومية )TDEM)تكساس  

حددت مجموعة متنوعة ، SHMP المخاطر تكساس. باإلضافة إلى استخدام خطة والية تكساس لتخفيفوالية مخاطر 

    .RHA من مصادر البيانات األخرى المخاطر واآلثار التي نوقشت خالل تقييم المخاطر
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هذا على تقييم التأثيرات والمخاطر الهامة المحتملة للمخاطر المحددة التي تؤثر على مجاالت   RHAيعمل تقييم المخاطر  

 روفة أيًضا باسم مجاالت السالمة المجتمعية التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئالخدمة الحاسمة السبعة التالية )المع 

FEMA:)  

 السالمة واألمن  ➢

 االتصاالت ➢

 المأوى الغذاء والماء و  ➢

 النقل  ➢

 الصحة والرعاية الطبية  ➢

 )إدارة( المواد الخطرة  ➢

 الطاقة )الكهرباء والوقود(  ➢

تعمل البرامج المقترحة في خطة العمل لضمان أن تكون مجاالت السالمة الحرجة هذه أكثر مرونة وأن تكون قادرة 

( تقليل مخاطر فقدان األرواح واإلصابات وتلف  2( العمل بشكل موثوق أثناء الكوارث المستقبلية وبعدها؛ )1على )

يتم أيًضا تقديم المعلومات المتوقعة التي تم الحصول عليها من  التعافي بعد وقوع كارثة.    ةسرعزيادة  ( 3الممتلكات، و )

لكل خطر وتتعلق بخسارة الممتلكات المحتملة )بالدوالر(، وخسارة    SHMPبرنامج خطة والية تكساس لتقليل المخاطر  

   المحاصيل المحتملة )بالدوالر(، والوفيات المحتملة، واإلصابات المحتملة.

 ن يؤثران على والية تكساس:  اذا الخطرين الرئيسيين اللذه RHAيوضح تقييم المخاطر 

 فيضانات ساحلية ونهرية شديدة  ➢

 األعاصير والعواصف االستوائية والكساد  ➢
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 2018 المخاطر لتخفيف  تكساس والية خطة 3.8.1

من الواليات والقبائل والحكومات المحلية اعتماد وتحديث خططها   FEMAتطلب الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  

بما في ذلك تمويل التخفيف. تعد خطة   -سنوات كشرط لتلقي أنواع معينة من التمويل الفيدرالي  5لتخفيف المخاطر كل 

المخاطر   لتخفيف  تكساس  تكساس  SHMPوالية  قسم  بواسطة  بانتظام  وتحديثها  يتم صياغتها  التي  إلدارة    الحالية، 

تفصيليًا    SHMPأحدث عملية لتلبية هذا المطلب. توضح خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر  ،  TDEM  الطوارئ

    من المخاطر الطبيعية التي تؤثر على والية تكساس. 18

 المخاطر في تكساس 

 الفيضانات الساحلية الشديدة  

 األعاصير، والعواصف المدارية، واالنخفاضات األرضية 

 الجفاف

 ثلجيةالعواصف ال    

 النهري  الفيضان 

 األعاصير  

 الغاباتق ائحر 

 شديدةالرياح ال  

 وي طقس الشتال

 برقال   

 البرد الشديد   

 الحرارة الشديدة  

 ي تآكل الساحلال      

 التآكل الداخلي   

 الهبوط األرضي  

 الزالزل  

نظرة عامة على كل خطر إلى جانب آثاره الخاصة على الحالة    SHMPتوفر خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر  

حسب شدة التأثير المحتمل على الوالية. أهم    SHMPبمرور الوقت. ثم تصنف خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر  

ر ( األعاصي2( الفيضانات الساحلية الشديدة؛ )1ثالثة مخاطر طبيعية تواجهها تكساس من حيث التأثير االقتصادي هي )

   ( الجفاف.3والعواصف المدارية والمنخفضات؛ و )

والمخاطر المرتبطة بها المشار إليها في خطة والية   18كل واحد من األخطار الطبيعية الـ  RHAيعالج تقييم المخاطر 

بينما يستشهد بمصادر إضافية لتحديد مخاطر كل خطر وتأثيراته التي تؤثر على    SHMPتكساس لتخفيف المخاطر  

 .FEMA ت السالمة السبعة المجتمعية للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئمجاال

المخاطر الطبيعية القادمة  تمثل ، من المتوقع أن 2017( لعام CHAMPSوفقًا لتقرير تحليل المخاطر المجتمعية ودعم التخطيط للتخفيف )

 سكان تكساس. تهديدًا اقتصاديا كبيًرا على  2023و 2018خالل الفترة بين عامي 
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 ( 2023-2019التنبؤات باآلثار الناجمة عن المخاطر )

 المخاطر  خسائر الممتلكات خسائر المحاصيل

 الفيضانات الساحلية الشديدة  دوالر.5.612.798.835 

 دوالر  5.505.055.604 دوالر 1.830.531
 إعصار / استوائي

 العاصفة / المنخفضات 

 الجفاف دوالر 371.964.411 دوالر  3.486.150.916

 الثلوج دوالر  2.521.001.724 دوالر  166.637.326

 الفيضانات النهرية  دوالر  1.258.592.107 دوالر  247.575.854

 عصاراإل دوالر  560.692.305 دوالر  23.115.327

 حرائق الغابات دوالر  330.190.566 دوالر  89.490.775

 عاتيةالرياح ال دوالر  338.496.656 دوالر  30.697.559

 الطقس الشتوي  دوالر  100.081.159 دوالر  3.572.851

 البرق دوالر  17.560.332 دوالر 269

 برد ال دوالر  2.972.052 دوالر 514.705

 ةرارالح دوالر  78.232 دوالر 155.212

 اإلجمالي  دوالر  16.619.483.984 دوالر  4.049.741.325

 CHAMPS'17جمعية تكساس الجغرافية،  المصدر:
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  FEMA الطوارئ  إلدارة الفيدرالية  للوكالة المجتمعية  السالمة مجاالت 3.8.2

مجاالت سالمة مجتمعية تتيح التشغيل المستمر   سبعبما مجموعه    FEMAتستشهد الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  

(  4، )مأوى( الغذاء والماء وال3( االتصاالت )2( السالمة واألمن، )1للحكومة واألعمال الحرجة أثناء وقوع كارثة: )

 ( الطاقة. توفر مجاالت السالمة هذه إطاًرا للمجتمعات7( المواد الخطرة و )6، )والرعاية الطبية  ( الصحة5النقل، )

تم ،  FEMA  لتحديد أولويات الخدمات الحيوية ومراجعتها أثناء وقوع كارثة. وفقًا للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

تصميم مجاالت السالمة المجتمعية لتسليط الضوء على مجاالت االستجابة ذات األولوية، وتعزيز الوعي على مستوى  

   جيبين أثناء الكوارث.المجتمع المحلي، وتعزيز جهود التنسيق بين المست

الطوارئ   إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابعة  المجتمعية  السالمة  مجاالت  المخاطر    FEMAتوفر  لتقييم    RHAإطاًرا 

تكساس. من خالل وصف الدروس المستفادة من الكوارث السابقة في تكساس  والية  لمناقشة مخاطر وتأثيرات مخاطر  

أموال المنح اإلجمالية   صلإلى ضمان أن ت  RHAتمعية، يهدف تقييم المخاطر  من خالل إطار مجاالت السالمة المج

المجتمعات األرواح إلى    CDBG-MITالتخفيف  -لتنمية  في  الخسائر  مخاطر  من  تقلل  التي  واألنشطة  البرامج 

    كارثة.الالتعافي بعد  ةسرعزيادة واإلصابات واألضرار في الممتلكات، فضالً عن 

مجاالت السالمة من مكونات متعددة يمكن أن تتغير بناًء على موقف وخطر معين؛ تعكس هذه يتكون كل مجال من  

ر كل خطر على المجتمع بشكل فريد. على سبيل المثال، تضرب الفيضانات واألعاصير يث تأ  يةالمكونات المتغيرة كيف

فترة زمنية قصيرة، في حين أن   في  أوائل المستجيبينبسرعة وتحتاج إلى مجموعة متنوعة من األنواع المختلفة من  

أوائل  خطًرا مثل التآكل الساحلي ينطوي على احتمال حدوثه خالل فترة طويلة من الزمن وبالتالي فإن تحديد أولويات  

 ليس له ما يبرره. المستجيبين 
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I.  السالمة

 واألمن
II. االتصاالت 

IIIلغذاء . ا

والماء 
 المأوىو

.IV  النقل 
V . الصحة

والرعاية 
 الطبية 

.VI  المواد

 الخطرة 
VIIالطاقة : 

 شبكة الكهرباء المنشآت الرعاية الطبية الطريق السريع اإلجالء البنية التحتية   تطبيق القانون 

 البحث واإلنقاذ
تنبيهات، تحذيرات، 

 رسائل 
الغذاء / مياه  

 الشرب 
 حركة المريض النقل الجماعي

الحطام 
الخطير،  
 الملوثات 

 الطاقة المؤقتة 

 الوقود    الصحة العامة السكك الحديدية المأوي  واإلرساليات  911 دائرة اإلطفاء 

خدمات  
 حكومية

اتصاالت 
 المستجيب

     إدارة الوفيات  الطيران سلع معمرة

سالمة 
 المستجيب

الخدمات المالية / 
 التأثير االقتصادي 

البنية التحتية   
 للمياه 

 األعمال البحرية 
سلسلة إمدادات  

الرعاية 
 الصحية

    

       خط أنابيب الزراعة     

 

 

  



 

 347من  52صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 األرضية واالنخفاضات المدارية، والعواصف األعاصير، 3.8.3

االستوائية واالنخفاضات األرضية التي تؤثر على والية تكساس فوق المياه االستوائية  تتشكل األعاصير والعواصف  

الدافئة في خليج المكسيك أو المحيط األطلسي. يرتفع الهواء الدافئ الرطب أعلى المحيط بالقرب من السطح، مما يخلق  

واء الجديد من المناطق ذات الضغط  مساحة أقل من ضغط الهواء. هذه المناطق ذات الضغط المنخفض النسبي تجذب اله 

العالي المحيطة. ثم تبدأ دورة اإلعصار السريعة، وتخرج شرائط المطر من جدار الرياح الذي يحيط بمنطقة مركزية 

ميل مع الحفاظ على رياح    1000ذات الضغط الجوي المنخفض )"العين"(. يمكن أن يزيد قطر هذه العواصف إلى  

 ميل في الساعة. 200ب من بالقرب من العين التي تقتر

الرياح    39أقل من    ذات سرعة  المنخفضات المدارية هي عواصف مع رياح تتجاوز سرعة  الساعة. عندما  ميال في 

ميالً في الساعة، يتم تصنيف هذا التشكيل على أنه عاصفة مدارية.    74ميالً في الساعة لكنها تظل أقل من    39المرصودة  

سيمبسون،  -إعصار رسميًا. يستخدم مقياس سفيرفقد تشكل  ميالً في الساعة،    74عن    بمجرد مالحظة وجود رياح تزيد 

 . 5إلى الفئة  1الوارد أدناه، لوصف شدة اإلعصار، استنادًا إلى سرعة الرياح، ويتراوح من الفئة 

 مقياس سافير سيمبسون

 سرعات الرياح المستمرة الفئة

 ميل في الساعة  95 - 74 1

 ميل في الساعة 110 – 96 2

 ميل في الساعة  129 -  111 3

 ميل في الساعة 156 - 130 4

 ميل في الساعة وما فوق 157 5

 تاريخ إعصار تكساس 3.8.3.1

تتضح هذه   36قطعه الفيضانات الشديدة في بعض األحيان. توصفت والية تكساس بأنها والية تتميز بالجفاف الشديد الذي  

األعاصير  من  أربعة  واالنخفاضات األرضية. وصلت  االستوائية،  والعواصف  األعاصير  تاريخ  من خالل  الظواهر 

إعصار هارفي هو أكثر األعاصير أمطاًرا التي   37تكساس.  السبعة األكثر رطوبة في الواليات المتحدة إلى اليابسة في

العاصفة االستوائية    38بوصة من األمطار في نيدرالند، تكساس.   60.58تضرب الواليات المتحدة مع سقوط أكثر من  

 
 ، 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم ، SHMPخطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  36

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
سبتمبر،    19  ، نيكستار برودكاستنج،KXAN  "العاصفة المدارية إيميلدا، سابع أكثر األعاصير أمطارا في سجل الواليات المتحدة"،  كريستين كوري،  37

2019، 
record/-us-on-cyclone-tropical-wettest-7th-imelda-storm-blog/tropical-w.kxan.com/weather/weatherhttps://ww 

ائية في تكساس "التقييم الحكومي الخاص بالفيضان، تقرير مقدم إلى الهيئة التشريعية، الدورة التشريعية السادسة والثمانون"، هيئة تنمية الموارد الم  38
TWDB 2019، يناير ، 

Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-http://www.texasfloodassessment.com/doc/State 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.kxan.com/weather/weather-blog/tropical-storm-imelda-7th-wettest-tropical-cyclone-on-us-record/
http://www.texasfloodassessment.com/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf
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بوصة    41إيميلدا هي رابع عاصفة من حيث شدة األمطار في والية تكساس مع تقارير أولية تشير إلى تسجيل حوالي  

 39. 2019من األمطار قرب بومونت في سبتمبر 

 السنة لعاصفةاسم ا 
 أعلى هطول لألمطار

 )قياساً بالبوصة(  

 إعصار هارفي 
2017 60.58 

 )تكساس(

 حارة العاصفة االستوائية
2018 58 

 )هاواي( 

 إعصار هيكي
1950 52 

 )هاواي( 

 ميليا أالعاصفة االستوائية 
1978 48 

 )تكساس(

 إعصار إيزي
1950 45.2 

 فلوريدا 

 االستوائية كلوديتالعاصفة 
1979 45 

 )تكساس(

 العاصفة االستوائية إيميلدا 
2019 4040.79 

 )تكساس(

الشامل  الدمار  إلى  األرضية  واالنخفاضات  المدارية  والعواصف  األعاصير  الناجمة عن  والرياح  األمطار  شدة  أدت 

أكبر كارثة طبيعية دموية في   1900والموت في جميع أنحاء والية تكساس. يعتبر إعصار جالفستون الذي وقع في عام  

ميالً في الساعة ومد    135والية برياح تزيد سرعتها عن  التاريخ األمريكي؛ ضرب هذا اإلعصار من الفئة الرابعة ال

من أفراد المجتمع وتدمير    12.000إلى    6.000قدًما مما أدى إلى مقتل ما يقرب من    15عاصفي يصل ارتفاعه إلى  

 41مبنى.  600.3

عامي   وصل  2016و    1851بين  منها    289،  القارية،  المتحدة  الواليات  في  اليابسة  إلى  في    سقطت  63إعصاًرا 

من األعاصير والعواصف االستوائية والمنخفضات تكساس. ويشمل   15، ضرب أكثر من  2000منذ عام    42تكساس. 

 
سبتمبر،    19  ، نيكستار برودكاستنج،KXAN  اصير أمطارا في سجل الواليات المتحدة"،كريستين كوري، "العاصفة المدارية إيميلدا، سابع أكثر األع   39

2019، 
record/-us-on-cyclone-tropical-wettest-7th-imelda-storm-blog/tropical-https://www.kxan.com/weather/weather 

 ،NWSChatسبتمبر " NOAA ،27اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي دارية. . . العاصفة االستوائية إيميلدا، "تقرير ما بعد األعاصير الم 40
، 2019، 

https://nwschat.weather.gov/p.php؟pid=201909272034-KHGX-ACUS74-PSHHGX 
 ،NOAA اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي : تذكُّر أكثر الكوارث الطبيعية هالكاً في التاريخ األمريكي، "1900"إعصار جالفيستون لعام  41

/news/features/sep13/galveston.htmlhttps://oceanservice.noaa.gov 
أكتوبر   2من منظور تاريخي، "فيسكال نوتس، مراقب تكساس، تم الدخول في  -: األعاصير الرئيسية في تكساس والواليات المتحدة 1"الملحق  42

2019، 
edition/history.php-notes/2018/special-https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal 

https://www.kxan.com/weather/weather-blog/tropical-storm-imelda-7th-wettest-tropical-cyclone-on-us-record/
https://nwschat.weather.gov/p.php؟pid=201909272034-KHGX-ACUS74-PSHHGX
https://oceanservice.noaa.gov/news/features/sep13/galveston.html
https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/2018/special-edition/history.php
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(، إعصار  2003(، إعصار كلوديت )2002(، العاصفة االستوائية فاي )2001ما يلي: العاصفة االستوائية أليسون )

(،  2008(، إعصار آيكي )2008ار دوللي )(، إعص2007(، إعصار إيرين )2007(، إعصار هامبرتو )2005ريتا )

(، العاصفة  2010)  2(، االنخفاض األرضي االستوائي  2010إعصار أليكس )43(،  2010)  هرمينالعاصفة االستوائية  

(، العاصفة  2013(، إعصار إنجريد )2012يزك )أ(، إعصار  2011(، العاصفة االستوائية لي )2011االستوائية داون )

إيميلدا    ةاالستوائي  عاصفة(، ال2017(، إعصار هارفي )2017(، العاصفة االستوائية سيندي )2015االستوائية بيل )

(2019 .)44 ،45 

 

 

  

 
 ، 2010سبتمبر  10هولي ريبيك، "العاصفة االستوائية هرمين"، األعاصير / األعاصير المدارية، ناسا،  43

https://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2010/h2010_Hermine.html 
 ، 2010يناير   6،(NWS)ديفيد روث، "تاريخ إعصار تكساس"، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  44

https://www.weather.gov/media/lch/events/txhurricanehistory.pdf 
، NOAA اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي "، تقارير األعاصير المدارية، المركز الوطني لألعاصير،2011"موسم األعاصير األطلسية  45

 ، 2019أكتوبر  2تم الدخول في 
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/index.php؟season=2011&basin=atl 

العاصفة 

 االستوائية أليسون
 إعصار كلوديت

 ايرينإعصار 
العاصفة 

 االستوائية هيرمين

 2الضغط االستوائي 
 

 إعصار أيزك

 إعصار إنجريد

العاصفة االستوائية 
 بيل

 إعصار هارفي

الضغط االستوائي 
 إيميلدا

أعاصير دوللي و 
 آيك

 العاصفة االستوائية 

 فاي

العاصفة االستوائية 
 إعصار ريتا داون

 إعصار هامبرتو

العاصفة  

 االستوائية أليسون

العاصفة االستوائية 

 سيندي

 إعصار أليكس

https://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2010/h2010_Hermine.html
https://www.weather.gov/media/lch/events/txhurricanehistory.pdf
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/index.php؟season=2011&basin=atl
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 أعاصير ريتا، آيك، دوللي، وهارفي 3.8.3.2

قدمت كل عاصفة  49، 46،47،48مليار دوالر.، 283كان لألعاصير ريتا، دوللي، إيك، وهارفي أثر إجمالي تقريبي قدره 

 تحديات وتأثيرات ومخاطر مختلفة لكل من المجتمعات الساحلية في تكساس والمقيمين على مستوى عموم الوالية.

 

 

 

 
 ، 2017سبتمبر،  21 هيوستن كرونيكل،عاًما جعلنا إعصار ريتا نفقد عقولنا في هيوستن "،  12كارول كريستيان، كريج هالفاتي، "منذ  46

9236850.php-Rita-weather/hurricanes/article/Hurricane-chron.com/news/houstonhttps://www. 
 ،2011، نوفمبر TAMUخدمة تمديد هندسة تكساس،  تقرير عن تأثير اإلعصار آيك، 47

https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf 
 ،2008أغسطس  4 إنشورانس جورنال،دوالر"، مليون  750"تكاليف األضرار الناجمة عن إعصار دوللي قد تصل إلى  48

features/2008/08/04/156680.htm-https://www.insurancejournal.com/magazines/mag 
 ، 2019أكتوبر  2تصاد تكساس، "فيسكال نوتس، مراقب تكساس، تم الدخول في "عاصفة لن تُمحى من الذاكرة: إعصار هارفي واق 49

edition/impact.php-notes/2018/special-https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal 
 تصوير بواسطة سالح المهندسين بالجيش األمريكي. تم ال 50

https://www.chron.com/news/houston-weather/hurricanes/article/Hurricane-Rita-9236850.php
https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf
https://www.insurancejournal.com/magazines/mag-features/2008/08/04/156680.htm
https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/2018/special-edition/impact.php
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 إعصار ريتا 3.8.3.3

على طول ساحل   3كإعصار من الفئة    2005وصل إعصار ريتا إلى اليابسة بعد أسبوع من إعصار كاترينا في سبتمبر  

نهر  العاصفة على طول  المباشر، هبطت  في طريق ريتا  تكون هيوستن  أن  المتوقع  من  كان  بينما  لويزيانا.  تكساس 

قدًما،    15العاصفة التي ضربها إعصار ريتا إلى    سابين، وأصابت مدينتي بورت آرثر وبومونت مباشرة. وصل ارتفاع

مياًل في الساعة وأمطار تتسبب في أضرار هائلة للفيضانات والرياح. خلف إعصار   115مصحوبة برياح بلغت سرعتها  

  51مليار دوالر.  18.5قتيالً وتسبب في إجمالي أضرار تقدر بـ  19ريتا 

 أعاصير دوللي وآيك  3.8.3.4

مياًل جنوب كوربوس كريستي كإعصار من الفئة   80ار دوللي إلى اليابسة على بعد  ، وصل إعص2008يوليو،    8في  

أمتار من العاصفة. أمطار غزيرة جاءت مع هذه العاصفة   3إلى    2مياًل في الساعة و   80األولى مع رياح تبلغ سرعتها  

 دوالر كتعويضات. مليار 1بطيئة الحركة. لم يتم اإلبالغ عن وفيات؛ ومع ذلك، تكبدت الوالية أكثر من 

ميالً في   110مع رياح تصل سرعتها إلى  2، وصل إعصار آيك إلى اليابسة كإعصار من الفئة 2008سبتمبر  13في 

مليار    30قتيالً مع    112قدًما في مدينة جالفيستون. خلفت هذه العاصفة    20يصل إلى    اشتداد هبوب العاصفةالساعة و 

مليار دوالر من الخسائر االقتصادية. بسبب هذه الخسائر، يعد إعصار   140دوالر من أضرار الممتلكات وأكثر من  

 52آيك أحد أكثر األعاصير المدمرة في تاريخ الواليات المتحدة. 

 إعصار هارفي  3.8.3.5

البداية منحدًرا استوائيًا متجددًا، في   الذي كان في  الفئة  2017أغسطس    25هبط إعصار هارفي،  من   4، كإعصار 

حيث جلب معه رياًحا سرعتها تبلغ ثالثة أرقام وأمطار غزيرة؛ تراوحت مجاميع هطول األمطار  بالقرب من روكبورت،  

أيام، مما يجعلها أكثر األعاصير   7بوصة على مدار    60بوصة إلى أكثر من    20المحلية في جنوب شرق تكساس من  

ويرجع   54حالة وفاة بشرية على األقل،   82تسبب اإلعصار في فيضانات كارثية و   53أمطارا في تاريخ الواليات المتحدة. 

مليار   125أيام. يتجاوز التأثير الكلي إلعصار هارفي    6ذلك جزئياً إلى توقف نظام الطقس فوق ساحل تكساس لمدة  

 دوالر. 

  

 
 ،2015سبتمبر  22جون أردمان، "يجب أال ينسى إعصار ريتا أبدًا"، قناة الطقس،   51

sep2005#4-texas-louisiana-forgotten-rita-torms/hurricane/news/hurricanehttps://weather.com/s 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في GLO"أعاصير آيك ودوللي"، تنمية المجتمع وتنشيطه، مكتب األراضي العامة  52
 overview.pdf-disaster-ike-http://www.glo.texas.gov/recovery/files/hurricane 

 ، 2019، فبراير  FEMA P،FEMA)-(2022 إعصار هارفي في تكساس، تقرير فريق تقييم التخفيف، 53
 https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-

9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf 
،  'الواشنطون بوست، حالة وفاة، ولم تحدث إصابات جماعية على اإلطالق 82"مسؤولو تكساس: بلغت حصيلة وفيات إعصار هارفي  إيفا  مورافيك، 54

 ، 2017سبتمبر  14
-have-casualties-mass-82-at-toll-death-harvey-ricanehur-officials-/texashttps://www.washingtonpost.com/national

c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=. dfe744e2fbe8-87fc-11e7-9975-happened/2017/09/14/bff3ffea-not-absolutely 

https://weather.com/storms/hurricane/news/hurricane-rita-forgotten-louisiana-texas-sep2005#4
http://www.glo.texas.gov/recovery/files/hurricane-ike-disaster-overview.pdf
http://www.glo.texas.gov/recovery/files/hurricane-ike-disaster-overview.pdf
http://www.glo.texas.gov/recovery/files/hurricane-ike-disaster-overview.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1551991528553-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P-2022_FINAL_508c.pdf
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials
https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.c95157026771
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 والعواصف  عاصيرألل  FEMA  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابعة  المجتمعية  السالمة  مكونات 3.8.4

 األرضية  واالنخفاضات المدارية،

 السالمة واألمن  3.8.4.1

يخلق عدم القدرة على التنبؤ وضخامة األعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات احتمال وقوع جهود    المخاطر:

حتملة آلالف استجابة فوضوية وأضراًرا بالخدمات العامة والبنية التحتية. يخلق هذه األنواع من المخاطر الحاجة الم 

المستجيبين إنقاذ المروحيات والقوارب من    أوائل  المستجيبون الميدانيون، وعمليات  المتأثرة. يمثل  المناطق  لمساعدة 

الفرق الفيدرالية والمحلية، والمنظمات غير الربحية، جزًءا من هذه الحاجة المحتملة. مثال على أحد الفرق المحلية هو 

من المستجيبين النشطين بما  240الهندسية تكساس إيه آند إم. يضم هذا الفريق أكثر من   لخدمات اإلرشاد 1فرقة العمل 

المياه.  مجال  في  واإلنقاذ  الهليكوبتر  طائرات  ذلك  الربح    55في  إلى  تهدف  ال  التي  األول  المستجيب  مجموعة  تضم 

من فنيي الفيضانات    111أرضيًا و    مستجيبًا  138من مشغلي قوارب اإلنقاذ و    50عضًوا نشًطا من بينهم    397"تكسار"،  

الفيدراليين والمحليين الذين الوالية و هاتان المنظمتان هما مجرد مثالين على اآلالف من مستجيبين    56والمياه السريعة. 

 ينتشرون أثناء األعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات األرضية.

 

 
 ، 2019أكتوبر  2التابعة لتكساس إيه آند إم، البحث واإلنقاذ الحضري، تم الدخول في  1قوة العمل  55

https://texastaskforce1.org/ 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في "TEXSARفريق تكساس للبحث واإلنقاذ " 56

us/-https://www.texsar.org/about 
 تصوير الرقيب دانييل مارتينيز، الحرس الوطني الجوي األمريكي.  57

https://texastaskforce1.org/
https://www.texsar.org/about-us/
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وتنوع   اإلجمالي  العدد  أن  إال  تكساس،  والية  أنحاء  جميع  في  كبير  بشكل  منظمة  الطوارئ  إدارة  أن  حين  أوائل  في 

المطلوبين أثناء اإلعصار أو العاصفة المدارية أو االنخفاضات األرضية، يخلق خطر عدم التنظيم. حددت  المستجيبين  

 58ركاء والفرق العاملة في جهود االستجابة. الوالية الحاجة إلى تدريب وتنسيق إضافي بين جميع الش

 

باإلضافة إلى شبكة المستجيبين الهائلة األولى هذه، توجد شبكة معقدة من مزودي الخدمات الحكومية والبنية التحتية في  

مدينة أو مدينة فردية تشكل منطقة ساحل الخليج؛    130مسار األعاصير. يوجد في جنوب غرب تكساس وحدها أكثر من  

لمدارس، وإدارة الشرطة، والمرافق اإلصالحية، وغيرها من الخدمات دارته الخاصة في المدينة، ونظام اإكل مجتمع له  

كل هذه المرافق لديها القدرة على تحمل أضرار الرياح أو الفيضانات. يمكن أن تمنع هذه    60والبنية التحتية للمجتمع؛ 

 األضرار الطالب من العودة إلى المدرسة أو تأخير الخدمات الحكومية لفترة متواصلة.

قد تؤدي األضرار المحتملة وجهود االستجابة غير المنظمة إلى خسائر اقتصادية باإلضافة إلى إصابات وإلى    اآلثار:

خالل المزيد من الخسائر في األرواح. على سبيل المثال، فإن العدد الكبير من األفراد الذين يعملون في جهود اإلنقاذ  

ذ في المجتمعات المتضررة. غرقت قاعات المدينة ومراكز إدارة  جعل من الصعب تنسيق جهود اإلنقاإعصار هارفي  

الطوارئ في جميع المناطق المتأثرة مما جعل االستجابة أكثر صعوبة. تم غمر الطرق الرئيسية أو تعرضت للسد بسبب  

 .نخفاضاتالحطام خالل األعاصير الماضية والعواصف االستوائية واال

 
 ، 83، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،  58

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 س الوطني للجيش.تصوير كابتن مارثا نيجريل، الحر 59
 ،  2019أكتوبر  4، تم الدخول في GAC-H"الدليل اإلقليمي"،  60

directory/default.aspx-gac.com/regional-https://www.h 

https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.h-gac.com/regional-directory/default.aspx
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راكز الطوارئ أو قاعات المدينة، فإن المستجيبين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه وبالتالي، حتى لو لم تغمر المياه م 

المراكز أو تعريض أنفسهم للخطر في محاولة للقيام بذلك. تعرض هيكل القيادة خالل إعصار هارفي لمزيد من التحدي 

المستجيبين على   الناتجة عن عدم قدرة  المسندة  الواقع خالل األدوار  المحددة بسبب االرتباك  إلى وجهاتهم  الوصول 

 61بسبب الطرق التي أغلقت أو غمرتها المياه، واستبدالهم الحقًا بأولئك المستجيبين الذين لم يواجهوا تلك العقبات. 

 االتصاالت 3.8.4.2

يمكن للرياح الشديدة التي تصاحب األعاصير والعواصف المدارية أو المنخفضات تدمير خطوط الكهرباء    المخاطر:

صاالت وغيرها من المعدات المماثلة. يؤدي هذا إلى خلق موقف قد ال يتمكن فيه أفراد المجتمع من الوصول  وأبراج االت

عن طريق إعاقة تدفق المعلومات بين الزمالء    أوائل المستجيبينقد تعيق أنظمة االتصاالت المتأثرة أيًضا  و للمساعدة.  

 وتعطيل الجهود المنسقة. 

يبين بعد اإلعصار أو العاصفة المدارية أو االنخفاضات مجموعة متنوعة من أنظمة  تجلب الشبكة الواسعة من المستج 

وبروتوكوالت االتصال إلى المنطقة المتضررة، مما يخلق احتمااًل لفشل أو تشويش التواصل بين مجموعات االستجابة  

االجتماعية   اإلعالم  وسائل  منصات  مجموعة  تزيد  االرتالمتنوعة  المختلفة.  من  بين  الحالية  فقط  ليس  المحتمل  باك 

 المستجيبين، ولكن مع أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى المساعدة. 

تخلق مشكالت االتصال المزدوج هذه الفرصة لنشر المعلومات الخاطئة، حيث يتم تبادل كميات هائلة من المعلومات  

المجتمع محدودة. أفراد  الموظفين على معالجة اهتمامات  المصاحبة   الهامة، ولكن قدرة  مع هطول األمطار والرياح 

بين األنظمة والبروتوكوالت   التواصل  الفجوة في  المدارية واالنخفاضات األرضية، فإن هذه  لألعاصير والعواصف 

المختلفة من جهة، وطوفان التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي من ناحية أخرى، تخلق فرصة لعدم اليقين في  

وجهود وأنشطة اإلنقاذ. إن عدم اليقين هذا ينطوي على إمكانية أن يؤدي المستجيبون   صادرم تحديد أولويات تزويد ال

إلى الخروج لظروف الرياح أو الفيضانات المجهولة وعدم حصول أفراد المجتمع على المساعدة التي يحتاجونها بينما 

 هم محاصرون في مياه عميقة.

يتضاعف   أن  يمكن  التواصل،  مخاطر  إلى  المدارية  باإلضافة  والعواصف  لألعاصير  المحتمل  االقتصادي  التأثير 

واالنخفاضات بسبب العدد الهائل من الصناعات التي يمكن أن تكون في المسار المباشر لإلعصار أو العاصفة المدارية 

صحيًحا    أو الكساد، وكذلك أي صناعات متعلقة بهذه القطاعات الرئيسية داخل وخارج المناطق المتأثرة. قد يكون هذا

بشكل خاص في المجتمعات التي يوجد فيها تركيز لصناعة معينة. على طول ساحل خليج تكساس، تسود صناعة النفط 

ويمكن للفيضانات والرياح  62وظائف خاصة بهذه الصناعة في المنطقة.  3والغاز، حيث توجد وظيفة واحد من بين كل 

النفط، وإغالق الموانئ الرئيسية في المنطقة التي تصدر هذه    الشديدة التي تأتي مع األعاصير إتالف مصافي تكرير

األساسية للنقل. قد يؤدي اإلضرار واإلغالق إلى توقف اإلنتاج أو تأخيره  األخرى  المنتجات، وإغالق أو إتالف البنية  

 
 ،2018مايو  29 لة هيوستن لألعمال،مججين بارا، "مقاطعة هاريس تنشر تقريًرا عن إعصار هارفي"،  61

y.htmlhurricaneharve-on-report-publishes-county-https://www.bizjournals.com/houston/news/2018/05/29/harris 
 ،GAC-H،" منطقة التنمية االقتصادية لساحل الخليج، 2014-2014"استراتيجية التنمية االقتصادية الشاملة عن  62

plan.aspx-development-economic-district/regional-development-economic-stcoa-gac.com/gulf-http://www.h 

https://www.bizjournals.com/houston/news/2018/05/29/harris-county-publishes-report-on-hurricaneharvey.html
http://www.h-gac.com/gulf-coast-economic-development-district/regional-economic-development-plan.aspx
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ت.  ما يضيف  في صناعات النفط والغاز، وكذلك جميع السلع األخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها من هذه المنشآ

 إلى هذا التعقيد خسائر الممتلكات الشخصية ألفراد المجتمع في المجتمعات المتضررة. 

 63مليون عميل خالل إعصار آيكي.  4.5عميل الطاقة، مقارنة بـ    000.336خالل إعصار هارفي، فقد حوالي    اآلثار:

خدمات  انقطاع  من  تعاني  تكساس  في  مقاطعات  ثالث  أن  الفيدرالية  االتصاالت  لجنة  أفادت  هارفي،  إعصار  خالل 

كان انقطاع التيار الكهربائي وتعطل موقع الخاليا ناتًجا جزئيًا عن غمر    64بالمئة.   80اتصاالت الهاتف الخلوي يزيد عن  

أنحاء   المتعطلة في جميع  الطاقة  بالمعدات ذات الصلة، وخطوط  المياه  بالفيضانات، وعن إضرار  الفرعية  المحطات 

 65المنطقة المتأثرة.

غمورة بالماء إلى أوقات انتظار طويلة لذوي إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، تؤدي أنظمة االتصاالت الغارقة الم 

الحاجة. غمر إعصار هارفي أنظمة الطوارئ التقليدية، مما أدى إلى تواصل األفراد من خالل الوسائل غير التقليدية.  

خالل إعصار هارفي، بسبب العدد الهائل من األفراد الذين يحاولون   911لم يتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى  

مكالمة في    21.000فقط أكثر من  211تلقت  ذلك؛بدالً من  211و   311، مما أدى إلى اتصال السكان بأرقام االتصال

هذا أدى و التواصل مع أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي.  66مدينة هيوستن خالل أسبوع إعصار هارفي. 

 . صادرإلى التشويش حول مكان توجيه الم 

تلقى كًما هائاًل من المكالمات  يالطوارئ في تكساس  قسم  المجتمع الذين طلبوا المساعدة، كان  جنبا إلى جنب مع أفراد  

من موظفي الحكومة المحلية والمسؤولين الذين يحتاجون إلى المساعدة. وبالمثل، أثناء العاصفة االستوائية إيميلدا، كانت  

 67. 911خدمة  دائرة شرطة مدينة بومونت تتلقى كًما هائاًل من االتصاالت عبر 

 
العامة، ترافيس بوبينيك، "على الرغم من أن انقطاع التيار الكهربائي كان محدودا، كشف هارفي عن تحديات جديدة للشبكة"، هيوستن وسائل اإلعالم  63

 ، 2017نوفمبر  2جامعة هيوستن، 
-outages-owerp-environment/2017/11/02/248175/though-https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/energy

grid/-the-for-challenges-new-revealed-harvey-limited-were 
 ، 2017سبتمبر  26"عرض تقديمي حول استجابة لجنة االتصاالت الفيدرالية ألعاصير هارفي، إيرما وماريا" لجنة االتصاالت الفيدرالية،  64

maria-and-irma-harvey-hurricanes-response-fcc-https://www.fcc.gov/document/presentation 
سطس  أغ 30 هيوستن كرونيكل،ريان ماي هاندي، فرناندو ألفونسو الثالث، "تم اإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب إعصار هارفي"،  65

2017، 
-for-loss-power-power-ash-still-weather/hurricaneharvey/article/Houston-https://www.chron.com/news/houston

13912902-11968986.php#photo-hundreds 
 ، 2017"يحتاج صندوق اإلغاثة الخاص بإعصار هارفي إلى تقييم من المرحلة األولى"، معهد كيندر لجامعة رايس للبحوث الحضرية، نوفمبر  66

2.pdf-ice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Phase1_PostHarveyAssessment_11130217https://kinder.r 
ماني فرنانديز، مارجريت توال، ريك روخاس، سارة ميرفوش، نيكوالس بوجيل بوروز، جون شوارتز، عديل حسن، "إعصار إيميلدا يجتاح تكساس  67

 ، 2019سبتمبر  20 نيويورك تايمز،مع أمطار فيضية"، 
imelda.html-flooding-beaumont-https://www.nytimes.com/2019/09/19/us/houston 

https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/energy-environment/2017/11/02/248175/though-power-outages-were-limited-harvey-revealed-new-challenges-for-the-grid/
https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/energy-environment/2017/11/02/248175/though-power-outages-were-limited-harvey-revealed-new-challenges-for-the-grid/
https://www.fcc.gov/document/presentation-fcc-response-hurricanes-harvey-irma-and-maria
https://www.chron.com/news/houston-weather/hurricaneharvey/article/Houston-still-has-power-power-loss-for-hundreds-11968986.php#photo-13912902
https://www.chron.com/news/houston-weather/hurricaneharvey/article/Houston-still-has-power-power-loss-for-hundreds-11968986.php#photo-13912902
https://kinder.rice.edu/sites/g/files/bxs1676/f/documents/Phase1_PostHarveyAssessment_11130217-2.pdf
https://www.nytimes.com/2019/09/19/us/houston-beaumont-flooding-imelda.html
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. وبلغ إجمالي خسائر  ودولليكما حدثت آثار اقتصادية كبيرة خالل العواصف الماضية بما في ذلك إعصار هارفي وإيك  

مصفاة نفط خالل  14تم إغالق ما يقرب من    68مليار دوالر؛  5.91التي تم التحقق منها حوالي  إعصار هارفي التجارية  

ما  بالمئة من إمكانيات تكرير الغاز في البالد. إغالق الموانئ في هيوستن و  17إعصار هارفي وهو ما يمثل أكثر من  

كان إلعصار آيك تأثير   69مليار دوالر من الخسائر االقتصادية.  2.5حولها لمدة أسبوع تقريبًا مما يمثل وحده أكثر من 

بالمئة من إجمالي مؤسسات األعمال في تكساس في طريق    26صادي كبير. خالل إعصار آيك، كان ما يقرب من  اقت

 اإلعصار، حيث تأثرت الشركات الصغيرة المملوكة محليًا بدرجة كبيرة 

 

اآلثار االقتصادية، واألضرار الكبيرة وتدمير المنازل هي أيضا نتيجة مباشرة لألعاصير الماضية.  جنبا إلى جنب مع  

مليار دوالر من إجمالي األضرار التي لحقت بالمنازل كانت ناجمة عن إعصار آيك. باإلضافة إلى    3.4ما يقرب من  

مساعدة اإلسكانية التابع للهيئة الفيدرالية إلدارة  من المتقدمين لبرنامج ال  109.045ذلك، تمت الموافقة على ما يقرب من  

في بعض الحاالت، كما هو الحال في مدينة   71مليون دوالر.   20الذي بلغ إجمالي قيمته أكثر من    FEMAالطوارئ  

 
 ، 2019أكتوبر  1، تم الدخول في Texas General Land Office" تنمية المجتمع وتنشيطه، 2017"إعصار هارفي  68

harvey/index.html-plans/hurricane-https://recovery.texas.gov/action 
 ، 23، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،69

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ، 2008، سبتمبر (NWSتم التصوير بواسطة هيئة األرصاد الجوية الوطنية ) 70

https://www.weather.gov/hgx/projects_ike08_bolivar2 
 ،2011، نوفمبر TAMUد هندسة تكساس، خدمة تمدي تقرير عن تأثير اإلعصار آيك، 71

https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf 

https://recovery.texas.gov/action-plans/hurricane-harvey/index.html
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.weather.gov/hgx/projects_ike08_bolivar2
https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf
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مسكنًا ظل صالحاً للسكن بعد  3.400فقط من بين  14بريدج سيتي الصغيرة الواقعة على طول ساحل الخليج حيث أن  

وقد شوهد وضع مماثل خالل إعصار هارفي حيث تم تدمير أكثر من  27يك، تم تدمير كامل مساكن المجتمع.  إعصار آ

شخًصا للحصول على المساعدة الفردية من الهيئة الفيدرالية إلدارة الطوارئ من    632.289تقدم    72منزل.   000.300

طريقة أخرى تؤثر بها األعاصير على السكن  يوضح اإلعصار هارفي أيًضا    73لم تستوف احتياجاتهم.   584.213بينهم  

 74انخفاض في مخزون اإلسكان الميسور التكلفة.  -

 

في الوقت الحاضر، ال يزال يتم اإلبالغ عن اآلثار االقتصادية والسكنية لالنخفاضات األرضية المدارية بسبب إيميلدا.  

منزل قد غمرتها المياه بسبب   2000إلى    500، ذكرت ويني، تكساس أن ما يقرب من  2019سبتمبر    19اعتبارا من  

سبتمبر؛ منازل مقاطعة جيفرسون التي    19نقاذ اعتباًرا من  أسرة تنتظر اإل   50العاصفة. أفادت مقاطعة جيفرسون أن  

، أبلغت 2019سبتمبر    24ذلك أثناء العاصفة االستوائية إيميلدا. اعتباًرا من  حدث لها  لم تغرق خالل إعصار هارفي  

 
 ، 2017سبتمبر  NPR ،1لن تكون سهلة، " خلفمنزل على األقل. العودة إلى ال  100،000هارفي بام فيسلر، "تأثر بإعصار  72
-in-back-moving-harvey-by-affected-were-homes-000-100-least-https://www.npr.org/2017/09/01/547598676/at

easy-be-wont 
أبريل   20تنمية المجتمع وتنشيطه، مكتب األراضي العامة،  ،1الجولة  -، إعصار هارفي 3ة تكساس من أجل التعافي من الكوارث: التعديل خطة والي 73

2019، 
approved.pdf-amend3-sap-harvey/5b-reports/hurricane-requirements-ecovery.texas.gov/files/hudhttps://r 

،  2017سبتمبر  1 رويترز، "ضربة أخرى من هارفي: من المحتمل أن ترتفع أسعار وإيجارات المنازل في هيوستن، "   74
-rents-prices-home-houston-harvey-from-blow-realestate/another-harvey-storm-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1BC5QY-rise-to-likely 
 مارتينيز، الحرس الوطني الجوي األمريكي.  تصوير الرقيب دانييل 75

https://www.npr.org/2017/09/01/547598676/at-least-100-000-homes-were-affected-by-harvey-moving-back-in-wont-be-easy
https://www.npr.org/2017/09/01/547598676/at-least-100-000-homes-were-affected-by-harvey-moving-back-in-wont-be-easy
https://recovery.texas.gov/files/hud-requirements-reports/hurricane-harvey/5b-sap-amend3-approved.pdf
https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-realestate/another-blow-from-harvey-houston-home-prices-rents-likely-to-rise-idUSKCN1BC5QY
https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-realestate/another-blow-from-harvey-houston-home-prices-rents-likely-to-rise-idUSKCN1BC5QY
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رار  مليون دوالر من أض  24.5منزل متضرر وأن هناك أكثر من   5000المقاطعات المتأثرة ذاتيا عن وجود أكثر من 

 76،77(.DR-4466البنية التحتية العامة بسبب العاصفة االستوائية إيميلدا )

 لمأوى الغذاء والماء وا 3.8.4.3

القدرة    المخاطر: لديها  المدارية والمنخفضات  تأتي مع األعاصير والعواصف  التي  الشديدة  المياه والرياح  إن طوفان 

على إغالق محالت البقالة وتدمير المحاصيل وإتالف محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وغيرها من البنى  

إخالء. قطع الحطام في الطرقات الناتج عن الرياح   التحتية الحيوية مثل المالجئ والطرق الرئيسية التي تعمل كطرق

الشديدة ومياه الفيضانات الطرق وأضر بخطوط الكهرباء؛ مما يخلق احتماالً إلغالق جميع أنواع األعمال بما في ذلك 

 لمفرطة. محالت البقالة والمطاعم. وتكون خطط معالجة المياه والمياه العادمة عرضة للتلف أو يتم إيقافها بسبب الطاقة ا

تكساس باعتبارها الوالية    SHMPفيما يتعلق بالزراعة المعرضة للخطر، تحدد خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر  

حقل    248.900التي تضم أكبر مساحة من األراضي الزراعية في جميع أنحاء الواليات المتحدة، حيث يوجد بها حوالي  

تشير خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر   78اإليرادات السنوية.   مليار دوالر من  20ومزرعة. معا تنتج ما يقرب من  

SHMP   وجنوب شرق في جنوب  فقط  الوالية. ليس  في  سلعتين زراعيتين  أكبر  والقطن هما  الماشية  أن  إلى  أيًضا 

تكساس حيث تزرع نسبة كبيرة من المحاصيل مثل القطن، ولكن أيضا حيث توجد نقاط التوزيع والموانئ. ال يمكن أن  

يؤدي سقوط إعصار أو عاصفة مدارية أو انخفاض أرضي في هذه المناطق إلى خسائر المحاصيل فحسب بل يعيق  

 حركة جميع أنواع المنتجات إلى األسواق كمراكز توزيع أو طرق رئيسية أو موانئ مغلقة بسبب الفيضانات أو األنقاض. 

ة أيًضا عن توافر مالجئ الطوارئ في تكساس  الحالي  SHMPتتحدث خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

الجهود التي تبذلها الوالية لدمج المالجئ    SHMPوحالتها. يناقش برنامج خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

تتعرض هذه المالجئ المساعدة لخطر الفيضانات التي   79محطة توقف سريعة في جميع أنحاء الوالية.  100في حوالي 

إلى خيارات  تؤثر على   إليها غير ممكن. باإلضافة  العواصف، والتي يمكن أن تجعل الوصول  أثناء  السريعة  الطرق 

 المأوى الجديدة هذه، أصبحت المالجئ المحلية الحالية أكثر أهمية خالل هذه األحداث الجوية الواسعة النطاق. 

 
 ، 2019سبتمبر  23، هيوستن كرونيكل  "التحول من االستجابة إلى التعافي بعد إيميلدا"  جلي،بيودوج  داوننروبرت  76
-fund-Imelda-for-donations-seek-texas/houston/article/Officials-.com/news/houstonhttps://www.houstonchronicle

14462011.php-urge 
للغاية"، "   جون بيكون وكريستين الم، "أسوأ من إعصار هارفي": ما ال يقل عن اثنين من القتلى بينما يغمر إميلدا والية تكساس بالفيضانات "الخطيرة 77

 ، 2019سبتمبر  19 يو إس إيه توداي،
 -beaumont-winnie-hits-imelda-storm-flooding-https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas

rain/2372220001/-sdangerou 
 ،2019أكتوبر  2"إحصائيات والية تكساس،" إدارة الزراعة في تكساس، تم الدخول في  78

https://www.texasagriculture.gov/About/TexasAgStats.aspx 
 ،2019أكتوبر  2"، إدارة النقل في تكساس، تم الدخول في "خريطة منطقة استراحة األمان 79

map.html-areas-txdot/division/maintenance/rest-https://www.txdot.gov/inside 

https://www.houstonchronicle.com/author/robert-downen/
https://www.houstonchronicle.com/author/dug-begley/
https://www.houstonchronicle.com/author/dug-begley/
https://www.houstonchronicle.com/author/dug-begley/
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Officials-seek-donations-for-Imelda-fund-urge-14462011.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Officials-seek-donations-for-Imelda-fund-urge-14462011.php
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas-flooding-storm-imelda-hits-winnie-beaumont-dangerous-rain/2372220001/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas-flooding-storm-imelda-hits-winnie-beaumont-dangerous-rain/2372220001/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas-flooding-storm-imelda-hits-winnie-beaumont-dangerous-rain/2372220001/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas-flooding-storm-imelda-hits-winnie-beaumont-dangerous-rain/2372220001/
https://www.texasagriculture.gov/About/TexasAgStats.aspx
https://www.txdot.gov/inside-txdot/division/maintenance/rest-areas-map.html
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تصف خطة والية تكساس للتخفيف من حدة  طرق اإلخالء معرضة أيًضا لخطر الفيضان أو العرقلة بسبب الحطام. ال  

تدفقًا    18طريق إخالء رئيسية و    130طرق اإلخالء في جميع أنحاء الوالية، ولكن هناك حوالي    SHMPالمخاطر  

تتركز طرق اإلخالء هذه في جنوب شرق وجنوب   80محتمالً مضادا وممرات اإلخالء في جميع أنحاء والية تكساس. 

كساس الذين يتم إجالؤهم من اإلعصار أو العاصفة المدارية أو االنخفاض األرضي؛ ومع  تكساس لتوفير مخرج لسكان ت

ذلك، خالل األحداث الماضية، أصبحت العديد من هذه الطرق وعرة أو مزدحمة بحركة المرور التي أدت إلى اختناقات  

 مرورية. 

عواقب المحتملة إلغالق محالت البقالة ومرافق تعد الخسائر في األرواح واإلصابات والخسائر االقتصادية من ال  اآلثار:

معالجة المياه، والمالجئ أو غمرها بالمياه والمحاصيل التالفة، وطرق اإلخالء التي أغرقتها الفيضانات أو أعاقتها. على  

برجر كينجز  149من متاجر تارجت و   40من محالت وول مارت و  137سبيل المثال، أثناء إعصار آيك، تم إغالق 

يع محالت كروجر مؤقتًا في جميع أنحاء المنطقة المتأثرة، بينما اضطرت سلسلة إتش إي بي إلى إغالق متجر في  وجم 

المياه جراء اإلعصار.  التي لحقته بسبب  الكبيرة  نهائيًا بسبب األضرار  من أن    82،83، 81مدينة جالفستون  الرغم  على 

من  لفترة  التشغيل  إيقاف  إلى  بحاجة  كانت  المنازل  تحسين  متاجر  مثل  التجارية  األعمال  من  وغيرها  البقالة  محالت 

الوقت، إال أن هذه األنواع من المتاجر غالباً ما تشهد زيادة في النشاط قبل هذه األحداث مباشرة وبعدها مباشرة بسبب  

 اصفة ثم لشراء سلع للتعافي بعد العاصفة. اندفاع األفراد لإلعداد للع 

إغالق محطات معالجة مياه الصرف الصحي كان ضروريًا أو تضررت بسبب األعاصير الماضية كما كان الحال أثناء 

  61محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي كانت إما غير متصلة أو مغلقة، بينما كان هناك   40إعصار هارفي حيث أن 

 84لمياه أصبحت غير صالحة للعمل.نظاًما عاًما لشرب ا

  

 
 ،2019أكتوبر  2تكساس، تم الدخول ا،  ، إدارة النقل في"TxDOT"طرق إخالء  80

routes-evacuation-txdot.opendata.arcgis.com/datasets/txdot-https://gis 
 ، 2008سبتمبر  25 يزنس جورنال،سان أنطونيو ب"لن تعيد إتش إي بي فتح متجر جالفستون المتضرر"،  81

https://www.bizjournals.com/sanantonio/stories/2008/09/22/daily33.html 
 ،2008سبتمبر   14، رويترزمارتين جيلر، "تجار التجزئة يصارعون آثار إعصار آيك"،  82
-ike-hurricane-of-impacts-with-grapple-retail/retailers-nehurrica-https://www.reuters.com/article/us

SN1445556420080914 
  27 هيوستن كرونيكل،، "كلفت الفيضانات بعد هارفي تجار التجزئة والبقالين الكثير؛ العديد منهم أغلقوا يوم األحد بعد الظهر، " بالنتكاثرين  83

 ،2017أغسطس 
-assess-to-stores-close-retailers-weather/hurricaneharvey/article/Houston-https://www.chron.com/news/houston

12003495.php-Harvey 
 ، 2018أبريل  3"تقرير ما بعد اإلجراءات الخاصة بإعصار هارفي"، لجنة تكساس للجودة البيئية،   84

report.pdf-review-action-after-harvey-https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/hurricanes/hurricane 

https://gis-txdot.opendata.arcgis.com/datasets/txdot-evacuation-routes
https://www.bizjournals.com/sanantonio/stories/2008/09/22/daily33.html
https://www.reuters.com/article/us-hurricane-retail/retailers-grapple-with-impacts-of-hurricane-ike-idUSN1445556420080914
https://www.reuters.com/article/us-hurricane-retail/retailers-grapple-with-impacts-of-hurricane-ike-idUSN1445556420080914
https://www.chron.com/author/katherine-blunt/
https://www.chron.com/news/houston-weather/hurricaneharvey/article/Houston-retailers-close-stores-to-assess-Harvey-12003495.php
https://www.chron.com/news/houston-weather/hurricaneharvey/article/Houston-retailers-close-stores-to-assess-Harvey-12003495.php
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/hurricanes/hurricane-harvey-after-action-review-report.pdf
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شخص بالفيضانات وأغلقت   82.000في مدينة كونرو، انغمرت محطة مياه الصرف الصحي الوحيدة التي تخدم حوالي  

أيام    5ماليين جالون من مياه الصرف الصحي في اليوم؛ خالل    5خالل إعصار هارفي. يعالج هذا المصنع عادة حوالي  

وهذا مجرد مثال واحد على كيفية   86ر سان جاسينتو.كانت المحطة معطلة، تدفقت مياه الصرف الصحي مباشرة إلى نه 

ال يزال البحث جاريًا بشأن اآلثار الهامة والواسعة النطاق إلعصار  و ؛  سابقةتضرر المجاري المائية بسبب األعاصير ال

 90، 88،89، 87األخرى على جودة المياه.  السابقةهارفي واألعاصير 

عواقب وخيمة على عمليات اإلخالء والزراعة والمالجئ.   السابقةصير  باإلضافة إلى تحديات جودة المياه، كان لألعا

شخًصا وهم يحاولون اإلخالء قبل أن يصل اإلعصار إلى تكساس؛ أثر هذا على القرار،    72خالل إعصار ريتا، مات  

 
 احتياطيات الجيش األمريكي. التصوير بواسطة الكابتن ماثيو أ. رومان،  85
 ، 2018سبتمبر  10 ووتر أند ويستس دايجست،بول وود، "الشفاء من هارفي"،  86

harvey-water/healing-https://www.wwdmag.com/storm 
 ، 2018أغسطس،  1 ساينس ديلي،صار هارفي"، "تلوث المياه السطحية ببكتيريا الغائط بعد إع 87

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180801093703.htm 
 ، 2018مارس  23 ،برس أسوشيتد فرانك باجاك، "تأثير إعصار هارفي السام أعمق مما وصفه الرأي العام"،  88

https://www.apnews.com/e0ceae76d5894734b0041210a902218d 
نوفمبر    10 كرونيكل،هيوستن محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي متوقفة بأضرار قدرها مليون دوالر بسبب هارفي"،  3أليكس ستوكي، " 89

2017، 
-with-offline-plants-tmenttrea-wastewater-texas/houston/article/3-https://www.houstonchronicle.com/news/houston

12348390.php-in-1M 
 ،2018أغسطس  6 هيوستن لوسائل اإلعالم العامة،أليسون لي، "دراسة: آثار إعصار هارفي أثرت على جودة المياه في خليج المكسيك، "  90
-of-gulf-affected-aftermath-harvey-https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2018/08/06/298705/study

quality/-water-mexico 

https://www.wwdmag.com/storm-water/healing-harvey
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180801093703.htm
https://www.apnews.com/e0ceae76d5894734b0041210a902218d
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/3-wastewater-treatment-plants-offline-with-1M-in-12348390.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/3-wastewater-treatment-plants-offline-with-1M-in-12348390.php
https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2018/08/06/298705/study-harvey-aftermath-affected-gulf-of-mexico-water-quality/
https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2018/08/06/298705/study-harvey-aftermath-affected-gulf-of-mexico-water-quality/
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  692أخيًرا، على الرغم من وجود حوالي    91أثناء إعصار هارفي، بعدم إخالء مجتمعات معينة، مثل مدينة هيوستن.

 غمر بمياه الفيضان. المأوى تعمل خالل إعصار هارفي، إال أنه يتعين إخالء العديد من المالجئ بسبب 

  200في قطاع الزراعة، قدرت شركة تكساس أجري اليف خسائر المحاصيل الزراعية من إعصار هارفي بأكثر من  

 92مليون دوالر. 

 النقل  3.8.4.4

كن أن تسبب األضرار الناجمة عن األعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات األرضية آثاًرا قصيرة  يم   المخاطر:

وطويلة األجل لكيفية تمكن األشخاص من التنقل داخل المنطقة المتأثرة وحولها؛ البنية التحتية للنقل التي تضررت من  

الذين غمرته  الفيضانات واألفراد  التي غمرتها  النقل الرياح والشوارع  أنظمة  المشتركة، وأعاقت  المياه والمركبات  م 

العام، ومسارات الطيران المعدلة، وخطوط السكك الحديدية المعطلة يمكن أن تؤثر جميعها على الوظائف االجتماعية  

لشركات واالقتصادية للمجتمع المحلي والمنطقة. يمكن أيًضا أن تتأثر حركة السلع والخدمات الالزمة للوظائف التشغيلية ل 

 .التجارية بخيارات التنقل المحدود

قد ال تكون مهام اإلنقاذ بواسطة النقل البري أو النقل عبر الممرات المائية أو النقل الجوي آمنة أو قابلة للتطبيق وفقًا 

األمطار   أثناء هطول  المحدودة، خاصة  الحركة  تحد  أن  يمكن  الحطام.  تدفقات  أو  الرياح  تقلب  أو  الفيضان  لمستوى 

العواصف، من قدرة   العاتية الناجمة عن هذه  المستجيبينالغزيرة والرياح  إلى األشخاص الذين   أوائل  على الوصول 

يحتاجون إلى مساعدة يمكن أن تنقذ حياتهم. تحقيقًا لهذه الغاية، يسمح برنامج تسجيل حاالت الطوارئ بوالية تكساس 

(STEARألولئك الذين قد ال يتمكنون من إجالء أو ت ) لقي المساعدة بمفردهم بالتسجيل والسماح للمسؤولين المحليين

يجب مراعاة األفراد المسنين الذين قد يجدون صعوبة في اإلخالء وقد ال   93بمعرفة من هم وأين هم في حالة الطوارئ.

يكونون قادرين على القيادة أو لديهم مشكلة في النقل العام أثناء عمليات اإلخالء واسعة النطاق؛ من المهم أيًضا التفكير  

 94نين فيها.دار لرعاية المسنين في تكساس، وهي والية يتزايد عدد المس 3100في وجود أكثر من 

وغيرها من العوامل المرتبطة بأنظمة الطقس   اشتداد هبوب العاصفةقد تتأثر الموانئ والمجاري المائية الداخلية أيًضا ب

المدارية إلى درجة يتعذر فيها تسليم البضائع الملموسة وتوزيعها. تتعطل خدمات النقل التجاري إلى المجتمعات المحلية  

 95السير فيها وكان الدعم الجوي محدودًا.  إذا كانت الطرق وعرة يصعب

تسبب    96طريقًا عبر جنوب شرق تكساس والسير فيها في وقت ما.   781يتعذر اجتياز  خالل إعصار هارفي، كان    اآلثار:

ذلك في محدودية الوصول المباشر إلى الخدمات اإلنسانية الهامة وقدرة المستجيب األول للوصول إلى األفراد الذين 

 
 ،2018ونيفيرسيتي سيستم، أغسطس تكساس إيه أند إم ي عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس، 91

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
رت الخسائر الزراعية الناجمة عن إعصار هارفي في والية تكساس بما يزيد عن  92  2017أكتوبر  27مليون دوالر.‘‘ أجري اليف توداي،  200’’قُّدِ

million/-200-estimated-harvey-hurricane-losses-agricultural-//today.agrilife.org/2017/10/27/texashttps: 
 ear/https://tdem.texas.gov/stعام"، قسم تكساس إلدارة الطوارئ،  -( STEAR"سجل والية تكساس للمساعدة في حاالت الطوارئ ) 93
 ي بالواليات المتحدة، وطن"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )دور التمريض("، إدارة األمن ال 94

homes-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/nursing-https://hifld 
 ، 58، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 95

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 4، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  ،عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس 96

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 

https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas-agricultural-losses-hurricane-harvey-estimated-200-million/
https://tdem.texas.gov/stear/
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/nursing-homes
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
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إلى المساعدة. قد تؤدي الظروف أيًضا إلى إعاقة أوامر اإلخالء، حيث يتم إصدارها من قِبل المسؤول الرئيسي يحتاجون  

الحالية إلى أن عمليات    SHMPالمنتخب في الحكومة المحلية؛ تشير خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

شخص إضافي تم إجالؤهم طوًعا خالل   980.000شخص في تكساس، مع    779.000اإلجالء اإللزامي صدرت لـ  

 97إعصار هارفي. 

في البنية التحتية للنقل البري قبل أن تضرب العاصفة.   سرعة التعافيتوضح هذه األرقام أهمية دمج تدابير التخفيف و 

ومع ذلك، لم يكن النقل البري هو الشكل الوحيد للتنقل الذي أعيق خالل إعصار هارفي. تم إغالق مطار جورج بوش  

، وهما المطاران الرئيسيان في جنوب شرق تكساس، لمدة أسبوع (HOU)( ومطار ويليام بي هوبي  IAHبين القارات )

خالل   98مليون دوالر من العائدات خالل هذا الوقت.   32ريبًا؛ وتعرض مجال الطيران التجاري لخسارة تقدر بنحو  تق

مسافًرا يوميًا وبمطار إتش   113.715، بلغ متوسط عدد الركاب بمطار جورج بوش بين القارات  2018السنة المالية  

هذا يدل على التأثير الذي يمكن أن يحدثه اإلغالق لمدة أسبوع على طريق   99مسافر يوميًا.  HOU 678.73 بي هوبي

المسافرين عبر هذه المطارات. كما تأثرت أشكال أخرى من الطيران خالل هارفي بطريقة لم تكن متوقعة، والتي يمكن  

  40طيران الفيدرالية أكثر من  رؤيتها خالل األيام الستة األولى بعد العاصفة. خالل هذه الفترة الزمنية، أصدرت إدارة ال

ترخيًصا لنشاطات الطائرات بدون طيار في حاالت الطوارئ فوق هيوستن والمنطقة المحيطة بها. تراوحت واجبات  

هذه الطائرات بدون طيار من فحص الطرق، فحص مسارات السكك الحديدية، وتقييم حالة محطات المياه ومياه الصرف 

النفط،   الكهرباء. الصحي، ومراقبة مصافي  موظفي استجابة    100وتقييم خطوط  إلى ذلك، شكلت فرق عمل  باإلضافة 

 101عملية إنقاذ عن طريق الجو. 841الوالية في النهاية 

 
 ، 452، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 97

/08/txHazMitPlan.pdfcontent/uploads/2019-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2017أكتوبر  الرابطة الدولية للنقل الجوي،"، 2017"تقييم تأثير إعصار هارفي على الطيران  98

aviation.pdf-on-impact-harvey-mics/Reports/Hurricanehttps://www.iata.org/publications/econo 
المالية    99 السنة  ملخص  اإلحصائي:  "التقرير  هيوستن،  مطار  هيوستن،  2018نظام  "مدينة   ،
-89d8-474b-a729-https://d14ik00wldmhq.cloudfront.net/media/filer_public/52/4e/524ee321

5ccceba5406e/fy18_report_final.pdf 
 ، 140، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس، 100

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ، 62، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  فظ إلعادة بناء تكساس،عين العاصفة، تقرير لجنة المحا 101

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-s/52/2018/12/12content/uploads/site-https://www.rebuildtexas.today/wp 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/Hurricane-harvey-impact-on-aviation.pdf
https://d14ik00wldmhq.cloudfront.net/media/filer_public/52/4e/524ee321-a729-474b-89d8-5ccceba5406e/fy18_report_final.pdf
https://d14ik00wldmhq.cloudfront.net/media/filer_public/52/4e/524ee321-a729-474b-89d8-5ccceba5406e/fy18_report_final.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
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المُ  للغاية. في  الميناء والسفن، محدودًا  قناة  الدخول والخروج من  البحري، مثل  النقل  تم إغالق  جمَ كان  ميناء   23ل، 

 102ذلك ميناء كوربوس كريستي، ميناء بورت آرثر، ميناء جالفيستون، وغيرها الكثير.تكساس خالل هارفي، بما في  ب
مليار دوالر في  339على  2018وقد شمل ذلك أيًضا ميناء هيوستن )قناة هيوستن للسفن( والذي استحوذ في عام   103

مليون وظيفة في جميع   1.35ر من  بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتكساس، وأكث  20.6القيمة االقتصادية للوالية، و  

من   يقرب  ما  ينشأ  تكساس.  والية  من خالل   5.7أنحاء  للوالية  والتابعة  المحلية  الضرائب  إيرادات  من  دوالر  مليار 

تشير التقديرات إلى أن إغالق ميناء هيوستن، أثناء وبعد إعصار   104األنشطة التجارية المتعلقة بميناء هيوستن سنويًا. 

 105مليار دوالر من الخسائر االقتصادية بسبب التأخير والمعامالت الملغاة.   2.5كثر من هارفي، يعادل أ

 

 
 ، 2019سبتمبر  22"استجابة تاريخية للكوارث إلعصار هارفي"، الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ،  102

texas-harvey-hurricane-response-disaster-release/2017/09/22/historic-ttps://www.fema.gov/newsh 
،  2019سبتمبر  1، رويترز"أجندة الحقائق: موانئ تكساس الرئيسية تظل غالبا مغلقة بسبب العاصفة هارفي، "  103

-closed-mostly-remain-ports-texas-major-factbox/factbox-ports-harvey-storm-https://www.reuters.com/article/us
idUSKCN1BC5FY-harvey-storm-to-due 

 ، 2019أبريل  5دي لقناة هيوستن للسفن"، ميناء هيوستن، "األثر االقتصا 104
 impact/-us/economic-https://porthouston.com/about 

 ، 62، صفحة 2018، نوفمبر تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم  عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس، 105
 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 

 ، 2005سبتمبر  21ير آشيش، تصو 106
66724-not-why-matthew-hurricane-before-evacuate-didnt-people-of-https://theconversation.com/thousands 

https://www.fema.gov/news-release/2017/09/22/historic-disaster-response-hurricane-harvey-texas
https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-ports-factbox/factbox-major-texas-ports-remain-mostly-closed-due-to-storm-harvey-idUSKCN1BC5FY
https://www.reuters.com/article/us-storm-harvey-ports-factbox/factbox-major-texas-ports-remain-mostly-closed-due-to-storm-harvey-idUSKCN1BC5FY
https://porthouston.com/about-us/economic-impact/
https://porthouston.com/about-us/economic-impact/
https://porthouston.com/about-us/economic-impact/
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://theconversation.com/thousands-of-people-didnt-evacuate-before-hurricane-matthew-why-not-66724
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 الصحة والرعاية الطبية  3.8.4.5

على أن األعاصير والعواصف المدارية   SHMPيؤكد برنامج خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر    المخاطر:

واالنخفاضات يمكن أن تشكل تهديدات كبيرة للصحة والسالمة العامة. تواجه المستشفيات والمنشآت الطبية ضغًطا هائالً 

، حيث تصبح حاالت الطوارئ الطبية أمًرا شائًعا  عندما يتسبب إعصار أو عاصفة مدارية أو انخفاض في سقوط األرض

وتصبح إدارة الوفيات أمًرا حرًجا. قد يواجه المرضى في المستشفى أوقات انتظار طويلة، أو يصعب نقلهم إلى مرفق 

أكثر مالءمة، أو نقص تام في مقدمي الرعاية الصحية المفتوحة لقبول المرضى. يواجه أفراد المجتمع والمستجيبون 

لون وطواقم االستجابة العامة ظروفًا خطيرة في سياق أنظمة الطقس المدارية، ألن الظروف أثناء األعاصير وما األو 

بعدها قد تكون غير مريحة وتشكل العديد من المخاطر الصحية. تشكل األخطار، مثل ارتفاع منسوب المياه وخطوط  

تهد المكسورة،  الغاز  وأنابيب  المنقطعة،  الكهربائية  جانب  الطاقة  إلى  األعاصير،  والسالمة بعد  للصحة  يدات رئيسية 

نظًرا إلجالء الموظفين،    107المخاوف المتعلقة باالستهالك الناجمة عن إمدادات الغذاء والمياه التي يحتمل أن تكون ملوثة.

إلى الجمهور.  قد تكون إرشادات الصحة العامة وتقارير اهتمامات الصحة العامة محدودة أيًضا في قدرتهم على الوصول  

وخطوط   إلشارات  محتمل  وفقدان  الكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب  المدارية  الطقس  نظم  أثناء  المشكلة  هذه  تتفاقم 

  االتصاالت.

  1000مستشفى في جميع أنحاء والية تكساس، مما استلزم نقل ما يقرب من    16أدى إعصار هارفي إلى إغالق    اآلثار:

اصفة، تضررت العديد من المستشفيات والعيادات المحلية بحيث أصبح يصعب تشغيلها  مريض. بعد التأثير المباشر للع 

بها أو أصبحت م  التعامل معهم.   تماماة  متلئوالعمل  الذين يصعب  اضطر مستشفى دريسكول لألطفال،   108بالمرضى 

العناية المركزة لحديثي    في وحدة  10الواقع في كوربوس كريستي، إلى إجالء جميع األطفال حديثي الوالدة البالغ عددهم  

المحلية.  الطوارئ  العديد من خدمات غرف  تم إغالق  بليس، وهي دار لرعاية    109الوالدة، حيث  ليك آرثر  اضطرت 

المسنين ومرفق إلعادة التأهيل في بورت آرثر، إلى إخالء المقيمين بها ألن بعض أفراد المجتمع لم يكن لديهم خيار 

عندما وصل العاصفة االستوائية إيميلدا    110ساعة.   24غمرته الفيضانات لمدة تصل إلى    آخر سوى البقاء في الموقع الذي

، نشر مكتب مقاطعة تشامبرز 2019إلى اليابسة بالقرب من فريبورت في جنوب شرق تكساس خالل منتصف سبتمبر 

إلى إخالء من في الطوارئ على صفحته على فيسبوك أن مستشفى ريكالند في ويني اضطر  خالل هذا   111ه.إلدارة 

مقاطعة أورانج   ىالحدث نفسه، غمرت الفيضانات مستشفى في بومونت وتم إخالئه، في حين انقطع الوصول إلى مستشف

 112بسبب مياه الفيضان.  -كريستوس سانت إليزابيث وبابتيست  -

 
،  2019أكتوبر  4"األعاصير"، إدارة الصحة بوالية تكساس، تم الدخول في  107

https://www.dshs.texas.gov/preparedness/hurricanes.shtm 
 ، 122، صفحة 2018أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  تكساس إيه عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،108

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ،2017أغسطس  25 مجلة مستشفى بيكر،أشياء يجب معرفتها يا فرايداي، "  8عصار هارفي: أليسا ريج، "مستشفيات تكساس وإ 109

-know-to-things-8-harvey-hurricane-and-hospitals-flow/texas-thttps://www.beckershospitalreview.com/patien
friday.html 

، 2017أغسطس  31، سي إن إنجين كريستنسن، "بعض المستشفيات معلقة بينما غيرها مغلق وسط فيضانات هارفي"،  110
hospitals/index.html-houston-https://www.cnn.com/2017/08/30/health/harvey 

 ، 2019سبتمبر  19، فيسبوكإدارة الطوارئ في مقاطعة تشامبرز، "حدوث فيضان كبير في ويني"،  111
 facebook.com/ChambersCountyEmergencyManagement/https://www. 

سبتمبر    19 ذا ويذر تشانيل،رون براكيت، "مصرع اثنين في فيضانات تكساس المدمرة؛ إنقاذ المئات في السكك الحديدية الجارفة لصحوة إيميلدا، "   112
2019، 

 flooding-texas-southeast-impacts-imelda-depression-tropical-19-09-https://weather.com/news/news/2019 

https://www.dshs.texas.gov/preparedness/hurricanes.shtm
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.beckershospitalreview.com/patient-flow/texas-hospitals-and-hurricane-harvey-8-things-to-know-friday.html
https://www.beckershospitalreview.com/patient-flow/texas-hospitals-and-hurricane-harvey-8-things-to-know-friday.html
https://www.cnn.com/2017/08/30/health/harvey-houston-hospitals/index.html
https://www.facebook.com/ChambersCountyEmergencyManagement/
https://www.facebook.com/ChambersCountyEmergencyManagement/
https://www.facebook.com/ChambersCountyEmergencyManagement/
https://weather.com/news/news/2019-09-19-tropical-depression-imelda-impacts-southeast-texas-flooding
https://weather.com/news/news/2019-09-19-tropical-depression-imelda-impacts-southeast-texas-flooding
https://weather.com/news/news/2019-09-19-tropical-depression-imelda-impacts-southeast-texas-flooding
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، خسرت مستشفيات مركز تكساس الطبي الواقع في هيوستن ملياري 2001نتيجة للعاصفة االستوائية أليسون في عام  

استثمار   تم  ذلك،  بعد  الفيضانات؛  أضرار  بسبب  تخفيف    50دوالر  تدابير  في  دوالر  لجعل آثار  مليون  العواصف 

مركز تكسا للدروس  المستشفيات أكثر مرونة. عندما ضرب إعصار هارفي، كان  العمل نظًرا  قادًرا على  الطبي  س 

السيارات تحت   ومواقف  السفلية  الطوابق  لحماية جميع  أليسون  بعد  تثبيتها  تم  التي  للماء  الضيقة  والبوابات  المستفادة 

 113األرض. 

واألمتعة   البشرية  الرفات  من  والتخلص  وتخزين  وتتبع  ونقل  وتحديد  ومعالجة  الستعادة  عملية  هي  الوفيات،  إدارة 

الشخصية بشكل صحيح، خاصة أثناء نظام الطقس المداري، وهي تعد أمًرا حيويًا في تدابير الصحة العامة التي يجب  

وبعد   وأثناء  قبل  مات    114العاصفة.   وقوعمعالجتها  أن    73قبل إعصار ريتا،  قبل  فوضوية  إخالء  في عملية  شخًصا 

إجمالي   نصف  من  أكثر  الرقم  هذا  يمثل  تكساس.  العاصفة  م   139تضرب  وفاة  يوضح  ذلك  و   .ريتا  إبان  سجلةحالة 

 اتخاذ تدابير إلدارة الوفيات قبل التأثير على العواصف المتعلقة بالطقس.  ضرورة

 

  

 
 ، 457، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 113

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
،  2019أكتوبر  4: إدارة النكبات، "مراكز السيطرة على األمراض، تم الدخول في 5"القدرة  114

https://www.cdc.gov/cpr/readiness/00_docs/capability5.pdf 
 ،  2017أغسطس  30، أسوشيتد برسي، جتصوير أندرو كرا 115

-medical-vaunted-houstons-but-evacuated-hospitals-science/some-https://www.washingtonpost.com/national/health
02cc069f2c37_story.html-84c0-11e7-8d90-harvey /2017/08/30/2e9e5a2c-swithstand-mostly-world 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.cdc.gov/cpr/readiness/00_docs/capability5.pdf
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/some-hospitals-evacuated-but-houstons-vaunted-medical-world-mostly-withstands-harvey%20/2017/08/30/2e9e5a2c-8d90-11e7-84c0-02cc069f2c37_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/some-hospitals-evacuated-but-houstons-vaunted-medical-world-mostly-withstands-harvey%20/2017/08/30/2e9e5a2c-8d90-11e7-84c0-02cc069f2c37_story.html
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 )إدارة( المواد الخطرة.  3.8.4.6

التآكل والمتفجرات والمواد القابلة    المخاطر: نقل  أو  إنتاج وتخزين و /  الخطرة هي مرافق تشارك في  المواد  مرافق 

،  اشتداد هبوب العاصفةقد تؤدي الفيضانات، والرياح العاتية، وحركة الحطام، و  116لالشتعال والمواد المشعة والسموم.

 طية الخارجة عن الشاطئ إلى نقل هذه المواد بعيدًا عن منشآتها.والسفن البحرية التالفة، والبنية التحتية النف

منشأة للنفايات الصلبة داخل جميع المقاطعات المتاخمة لخليج المكسيك أو على حدود الخلجان المتاخمة للخليج   66هناك  

وضح أهمية الحماية  ما يوهو  منشأة للنفايات الصلبة في حدود مدينة هيوستن وحدها،    30في والية تكساس. ويشمل ذلك  

وإذا لم يتم احتواؤها بشكل صحيح وفعال، فقد   117الحرجة لحركة المواد الخطرة المحتملة أثناء أحداث الطقس المدارية.

تسببت   أن  بعد  لسنوات  قد تستمر  التي  والبيئية  العامة  الصحة  أنظمة  بها على  الشعور  يمكن  تأثيرات  إلى  ذلك  يؤدي 

على أهمية    SHMPلفورية. يركز مشروع خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  العاصفة في الشعور بآثارها ا

حماية المرافق الحيوية، بما في ذلك مرافق تخزين المواد الخطرة وإنتاجها، والتي يتم تخفيفها أثناء األعاصير واألحداث 

النووية، مثاالً عل الطاقة  لتوليد  المماثلة. تعد محطة ساوث تكساس  للطاقة المناخية  ى ذلك، واحدة من ثالث محطات 

النووية في تكساس. يمكن أن تصبح محطة الطاقة النووية هذه بحد ذاتها خطراً محتمالً خالل حدوث إعصار، وتقع  

مياًل من خليج المكسيك. ومع ذلك، خالل    15أميال تقريبًا من خليج ماتاجوردا و    3جنوب غرب باي سيتي وعلى بعد  

 مشاكل في هذا الموقع. م اإلبالغ عن يتإعصار هارفي، لم 

موقًعا من مواقع "سوبر فاند" قد غمرتها    13أن    EPAأثناء وبعد إعصار هارفي، صرحت وكالة الحماية البيئية    اآلثار:

موقًعا من مواقع "سوبر فاند" ال يمكن الوصول إليها بواسطة أفراد االستجابة. قد يكون لهذا النقص في   11المياه، وأن 

النقل البري إلى مواقع "سوبر فاند" عواقب وخيمة في السنوات القادمة، حيث إن آثار اختراق المواد الخطرة وصول  

كامل.  بشكل  تظهر  حتى  عقودًا  تستغرق  قد  البيئية  النظم  قام    118في  هارفي،  إعصار  أعقاب  في  ذلك،  على  عالوة 

من   أكثر  بتصنيف  األ  266المراسلون  على  وتسريبًا خطرين  والهواء.انسكابًا  والمياه  مصنع    500حوالي    119رض 

تقع أيًضا ضمن   6670مصافي، وأكثر من    10كيماوي،   المتشابكة كانت  النفط والغاز والكيماويات  أنابيب  مياًل من 

  14منطقة التأثير في هارفي، مما يجعل هذه المنطقة من تكساس أهم ممر للطاقة في البالد. تم إغالق ما ال يقل عن  

بالمئة من طاقة تكرير البنزين في البالد، خالل إعصار هارفي. تسرب ما يقرب من نصف   17.6مثل  مصفاة نفط، ت

مليار جالون من مياه الصرف الصناعي، الممزوجة بمياه األمطار، من مصنع كيميائي واحد في بايتاون على الشواطئ 

رها من المواد المسرطنة البشرية المعروفة، من كلوريد، و بوتادين، وغي  وفينيلالعليا لخليج جالفيستون. كان البنزين،  

 
 ، 122، صفحة 2018تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم، نوفمبر  عين العاصفة، تقرير لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،116

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
أكتوبر   4، تم الدخول في المتحدة األمن الوطني بالواليات"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )مرافق دفن النفايات الصلبة(،" إدارة  117

2019، 
 https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/solid-waste-landfill-facilities؟geometry=-

102.92٪2C28.968٪2C-95.982٪2C30.636 
 ، 2019سبتمبر  2"حالة مواقع سوبر فاند في المناطق المتضررة من هارفي"، وكالة الحماية البيئية للواليات المتحدة،  118

 harvey-affected-areas-tessi-superfund-https://www.epa.gov/newsreleases/status 
119"EPA / TCEQ:   ،2019سبتمبر  24حالة محدثة لألنظمة التي تأثرت بهارفي، "لجنة تكساس للجودة البيئية ، 
2-harvey-affected-systems-status-updated-https://www.epa.gov/newsreleases/epatceq 

https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://www.rebuildtexas.today/wp-content/uploads/sites/52/2018/12/12-11-18-EYE-OF-THE-STORM-digital.pdf
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/solid-waste-landfill-facilities?geometry=-102.92,28.968,-95.982,30.636
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/solid-waste-landfill-facilities?geometry=-102.92,28.968,-95.982,30.636
https://www.epa.gov/newsreleases/status-superfund-sites-areas-affected-harvey
https://www.epa.gov/newsreleases/status-superfund-sites-areas-affected-harvey
https://www.epa.gov/newsreleases/status-superfund-sites-areas-affected-harvey
https://www.epa.gov/newsreleases/epatceq-updated-status-systems-affected-harvey-2
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بين عشرات األطنان من المواد السامة الصناعية التي تسربت في األحياء والممرات المائية في أعقاب األمطار التي  

  120تزامنت مع إعصار هارفي. 

 الطاقة )الطاقة والوقود(  3.8.4.7

الرياح،    المخاطر: بفعل  إلى إحداث أضرار متواصلة  المدارية واالنخفاضات  يمكن أن تؤدي األعاصير والعواصف 

وفي النهاية، تسقط خطوط الكهرباء التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير والطويل. من المعروف  

إلى انقطاع التيار الكهربائي حيث قد تكون المحطات  أن أحداث الفيضانات، المرتبطة باألنظمة المدارية، تؤدي أيًضا  

الفرعية وغيرها من مواقع أو معدات شبكة الطاقة الحيوية تحت الماء أو يكون الوصول إليها محدودًا بسبب ارتفاع 

منسوب المياه. يمكن أن يكون انقطاع الكهرباء من الحوادث المميتة، خاصة خالل فصل الصيف والحرارة المبكرة في  

لخريف التي تحدث في موسم اإلعصار في تكساس. تنخفض قيمة عمليات المنشآت الحرجة التي تفتقر إلى الكهرباء ا

، الحظت الهيئة الفيدرالية  2017وتصبح غير قادرة على توفير خدمات يمكن أن تنقذ األرواح. خالل موسم األعاصير 

وهذا يبرز الحاجة   121مؤقتة محدودة لتوليد الكهرباء." أنهم "واجهوا تحديات في توفير قدرة   FEMAإلدارة الطوارئ 

واالستثمار فيها مع القدرة على توفير موارد   سريعة التعافيإلى امتالك الواليات والحكومات المحلية ألنظمة الطاقة  

كون  الطاقة المؤقتة. بدون موارد الطاقة المؤقتة خالل أحداث الطقس المدارية، ستتعرض حياة األشخاص للخطر وست

الذين يحاولون الوصول إلى األفراد في معرضة للخطر. إذا كانت   أوائل المستجيبينطاقة الوقود المخصصة لألفراد و 

سعة الوقود محدودة بسبب خطر استنفاذ الوقود بمحطات الوقود للمركبات الشخصية ومركبات االستجابة، إلى جانب  

بالمئة من مصافي تكرير البترول في  18د أكثر صعوبة. مع وجود المولدات الكهربائية، يصبح اإلخالء وإنعاش األفرا

في    واضحة(، أصبحت التأثيرات على صناعة النفط في الوالية  2015الواليات المتحدة في تكساس )اعتباًرا من عام  

  122جميع األنحاء من خالل إمكانات الوقود وعوامل التوافر. 

لشركة    اآلثار: الشمالية"ائالكهرب  االعتماديةوفقًا  ألمريكا   North America Electric "Reliabilityية 

Corporation  من هياكل    850، تأثر أكثر من مليوني عميل من عمالء خدمات الطاقة بإعصار هارفي. تعطل أكثر من

من   أكثر  كما تضرر  للضرر،  تعرض  أو  من    6200النقل  أكثر  استبدال  وتم  تعطل،  أو  توزيع  من  ميل    800عمود 

من    12000محطة فرعية قد تعرضت ألضرار وأن أكثر من    90موصالت النقل والتوزيع. وقد لوحظ أن أكثر من  

الطاقة والمقاولين قد   تأثيرات    123في ترميم شبكة كهرباء تكساس في أعقاب هارفي.  تم اإلستعانة بهمموظفي  بسبب 

 
  22 هيوستن كرونيكل،ر هارفي بدأت للتو في الظهور، " فرانك باجاك وليز أولسن، "االنسكابات الصامتة: األضرار البيئية الناجمة عن إعصا 120

 ، 2018مارس 
 https://www.chron.com/news/٪20houston-weather/hurricaneharvey/article/Silent-Spills-Environmental-damage-

from-12768677.php 
،  3، الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، صفحة 2018لعام  FEMAتقرير ما بعد الحدث للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  2017موسم إعصار  121
 ،2018يوليو  12

 data/1533643262195 -library-https://www.fema.gov/media
6d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf 

 ،2019أكتوبر  4، تم الدخول في 4ة مختصرة لمخاطر قطاع الطاقة، "إدارة الطاقة بالواليات المتحدة، صفحة "والية تكساس: لمح 122
 https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy٪20Sector٪20Risk٪20Profile.pdf 

، 2018االعتمادية الكهربائية ألمريكا الشمالية، الصفحة السادسة، مارس  شركة، 2018مارس  تقرير تحليل حادث إعصار هارفي: 123
https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Hurricane_Harvey_EAR_DL/NERC_Hurricane_Harvey_EAR_20180309.pdf 

https://www.chron.com/news/%20houston-weather%20/%20Hurricaneharvey%20/%20article%20/%20Silent-Spills-Environmental%20-ضرار-from-12768677.php
https://www.chron.com/news/%20houston-weather%20/%20Hurricaneharvey%20/%20article%20/%20Silent-Spills-Environmental%20-ضرار-from-12768677.php
https://www.fema.gov/media-library-data/1533643262195%206d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1533643262195%206d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1533643262195%206d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1533643262195%206d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy%20Sector%20Risk%20Profile.pdf
https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Hurricane_Harvey_EAR_DL/NERC_Hurricane_Harvey_EAR_20180309.pdf
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بالمئة من    25النفط من العمل مؤقتًا، أي ما يقرب من  مليون برميل من    4.4اإلعصار، كان ال بد من إخراج حوالي  

 124الطاقة الوطنية. 

 

  

 
 ، 2017سبتمبر  17يو تي نيوز،  -لألمام بعد إعصار هارفي"، جامعة تكساس مايكل ويبر، "كيف يجب أن تتحرك صناعة الطاقة في تكساس  124

 harvey-hurricane-after-wardfor-move-should-industry-energy-texas-https://energy.utexas.edu/news/how 
 ،2018أغسطس  31تصوير إريك جرات، أسوشيتد برس،  125

 -damage-grid-electricity-for-pay-texans-will-much-dallasnews.com/business/energy/2018/08/31/howhttps://www.
who-s-here-harvey-hurricane-from-  / يقرر 

https://energy.utexas.edu/news/how-texas-energy-industry-should-move-forward-after-hurricane-harvey
https://energy.utexas.edu/news/how-texas-energy-industry-should-move-forward-after-hurricane-harvey
https://energy.utexas.edu/news/how-texas-energy-industry-should-move-forward-after-hurricane-harvey
https://www.dallasnews.com/business/energy/2018/08/31/how-much-will-texans-pay-for-electricity-grid-damage-from-hurricane-harvey-here-s-who-%20يقرر%20/
https://www.dallasnews.com/business/energy/2018/08/31/how-much-will-texans-pay-for-electricity-grid-damage-from-hurricane-harvey-here-s-who-%20يقرر%20/
https://www.dallasnews.com/business/energy/2018/08/31/how-much-will-texans-pay-for-electricity-grid-damage-from-hurricane-harvey-here-s-who-%20يقرر%20/
https://www.dallasnews.com/business/energy/2018/08/31/how-much-will-texans-pay-for-electricity-grid-damage-from-hurricane-harvey-here-s-who-%20يقرر%20/
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 الشديدة   والريفية الساحلية الفيضانات 3.8.5

وصفت والية تكساس بأنها والية تتعرض للجفاف الشديد الذي تصحبه الفيضانات الشديدة في بعض األحيان. بينما تؤثر 

مناطق  تؤثر على  الفيضانات  من  أنواع  فإن عدة  تكساس،  والية  أنحاء  في جميع  المجتمعات  الفيضانات على غالبية 

المصطلحات المختلفة المستخدمة لتصنيف الفيضانات في  مختلفة من الوالية. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من  

أو فيضان ساحلي، والفيضانات    اشتداد هبوب العاصفةوالية تكساس، إال أن الوالية تواجه عموًما ثالث فئات عامة:  

 126النهرية، وفيضانات مياه العواصف.

 

هو ارتفاع غير طبيعي في منسوب المياه في المناطق الساحلية فوق المد العادي بسبب موجات   اشتداد هبوب العاصفة

في الحدوث قبل أيام قليلة من وصول    اشتداد هبوب العاصفةالرياح العاصفة وانخفاض الضغط الجوي. يمكن أن تبدأ  

و غمر مناطق اليابسة على طول الساحل،  النظام المداري إلى اليابسة. يمكن أن تحدث الفيضانات الساحلية الشديدة، أ

اشتداد هبوب  يمكن مالحظة المزيد من التأثيرات إذا تم دمج  129،  128خاصة عند حدوث عاصفة أثناء المد العالي المنتظم. 

يحدث الفيضان المركب عندما يتم منع تدفق   130مع األمطار الغزيرة مما يؤدي إلى حدوث فيضان مركب.   العاصفة

 
 ، 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم ، SHMPخطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  126

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، ريتشموند، تكساس. 2015تصوير روي الك، مايو  127
 ، 0192سبتمبر  26الفيضانات"، المختبر الوطني للعواصف الشديدة، تم الدخول في  -101"الطقس القاسي  128

https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/floods/types/ 
،  TWDBهيئة تنمية الموارد المائية في تكساس  لفيضان، تقرير مقدم إلى الهيئة التشريعية، الدورة التشريعية السادسة والثمانون"،لالتقييم الحكومي  "129

 ، 2019يناير 
Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-http://www.texasfloodassessment.com/doc/State 

توماس واهل، شالينرجاين، جينس بيندر، ستيفن مايرز، "زيادة خطر حدوث فيضان مركب من العاصفة وهطول األمطار على المدن األمريكية   130
 ، 2019سبتمبر  20، تم الدخول في ResearchGateالكبرى"، 

https://www.researchgate.net/publication/282535631_Increasing_risk_of_compound_flooding_from_storm_surge_a
nd_rainfall_for_major_US_cities 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/floods/types/
http://www.texasfloodassessment.com/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf
https://www.researchgate.net/publication/282535631_Increasing_risk_of_compound_flooding_from_storm_surge_and_rainfall_for_major_US_cities
https://www.researchgate.net/publication/282535631_Increasing_risk_of_compound_flooding_from_storm_surge_and_rainfall_for_major_US_cities


 

 347من  75صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

، أو زيادة الفيضان الداخلي، أو عندما تؤدي األمطار الغزيرة اشتداد هبوب العاصفة و المحيط أثناء  هطول األمطار نح

 131إلى تفاقم آثار الفيضانات الساحلية. 

 

الفيضانات النهرية، والمعروفة أيًضا باسم الفيضانات    SHMPتصف خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

فورية،  الفلورية، بأنها الفيضانات التي تأتي من المياه التي فاضت على ضفاف األنهار، وهي موضعية، وذات تأثيرات 

، تسببت فيضانات  2016إلى عام    1996وهي أيًضا أكثر أنواع الفيضانات انتشاًرا على نطاق واسع في تكساس. من عام  

   النهر في مقتل وجرح عدد أكبر من األشخاص مقارنة بأي خطر آخر متعلق بالطقس في الوالية.

الفيضانيصف   المياه نوعين  تقييم حالة  لتطوير  النهرية    التابع لمجلس تكساس  الفيضانات  السريعة    -من  الفيضانات 

التسلل للتربة، مما  المفاجئة في أي منطقة تزيد فيها "كثافة األمطار عن قدرتها على  الفيضانات  والبطيئة. قد تحدث 

النهر في   اتجاه  البطيئة عندما يتسبب حدوث األمطار في  الفيضانات  بينما تحدث  إلى جريان سطحي سريع"،  يؤدي 

 133رى النهر عكس التيار حيث ال تمطر.فيضان مج

 
 ، 2019سبتمبر  26وستن للحد من خطر الفيضانات، تم الدخول في العاصفة المفاجئ؟" اتحاد هي إشتداد هبوب"ما هي  131

studies-https://www.houstonconsortium.com/p/research 
 الرسم من قبل اتحاد هيوستن للحد من خطر الفيضانات، 132

https://www.houstonconsortium.com/ 
133-report-Assessment-Flood-http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State 

Legislation.pdf-86th؟d=15025.900000007823 

اقتراب عين 
 العاصفة 

 هطول المطر
 ً  داخليا

صرف مياه 
 الفيضان

 مستوى البحر طبيعي

اشتداد هبوب 
 العاصفة

https://www.houstonconsortium.com/p/research-studies
https://www.houstonconsortium.com/
http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf؟d=15025.900000007823
http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf؟d=15025.900000007823
http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf؟d=15025.900000007823
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يحدث فيضان مياه العواصف، أو فيضانات المناطق الحضرية، عندما تغمر شبكات تصريف المياه المحلية بمياه األمطار 

مما يسبب فيضانات. يتفاقم هذا التأثير بسبب زيادة األسطح المنيعة، مثل اإلسفلت والخرسانة، الموجودة في المناطق 

في حين يمكن رؤية هذا النوع من الفيضانات في المناطق   134الحضرية مما يزيد من سرعة وحجم جريان مياه األمطار. 

الحضرية   المناطق  فإن  تعريفها    -الريفية،  من    -بحكم  وغيرها  التجارية  واألعمال  والمساكن  الطرق  من  المزيد  بها 

وبالتالي تزيد من جريان مياه األمطار. إن تنفيذ مشاريع التخفيف    االستخدامات التي تزيد من كمية الغطاء السطحي المنيع

من حدة الفيضانات في البنية التحتية الخضراء والقائمة على الطبيعة هو أمر فعال بشكل خاص في مكافحة الفيضانات  

األقل تقدًما. الحضرية، حيث تسعى تلك التدخالت إلى محاكاة خدمات التخفيف من الفيضانات الموجودة في المناطق  

ضمان إدارة السهول الفيضية واألراضي الرطبة، مع االستفادة من المناطق التي تواجه    تحقيقباإلضافة إلى ذلك، يجب  

 الفيضانات. خطر خطر الرياح الشديدة واستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، في جهود التخفيف من 

، سيشكل مزيج الفيضان  2023-2018أنه في الفترة من    SHMPيتوقع برنامج والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

دوالًرا من الخسائر    247.575.854دوالًرا، و    6.871.390.942الساحلي والنهري الشديد خسائر في الممتلكات بمبلغ  

 إصابة.  1918، و ضحايا 103في المحاصيل، و 

  الساحلية   للفيضانات  FEMA  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابعة  المجتمعية  السالمة  مكونات 3.8.6

 الشديدة  والنهرية

 السالمة واألمن  3.8.6.1

باإلضافة إلى المخاطر المذكورة أعاله في قسم األعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات األرضية، فإن    المخاطر:

بجروح   أوائل المستجيبينالحركة في الغالب المصاحبة للفيضانات تخلق احتمال إصابة    مستوى المياه المرتفع والسريعة

أثناء عمليات اإلنقاذ وإمكانية تأخير الخدمات الحكومية أو المنشآت الحكومية لتحمل األضرار. وينطبق هذا بشكل خاص  

المجتمع الماء ليال حتى يدخل سياراتهم أو   على أحداث الفيضانات المفاجئة أو الفيضانات أثناء الليل؛ قد ال يرى أفراد

التي تعرض   البحث واإلنقاذ  الفيضان، مما يستلزم عمليات  مياه  المستجيبين  قد ال يدركون مدى سرعة ارتفاع  أوائل 

من  مقاطعة    136بسرعة في    الجارفةعملية إنقاذ في المياه    3256، تم اإلبالغ عن  2014و    2005بين عامي    135للخطر.

مقاطعة بوالية تكساس؛ وتمت أكثر من نصف عمليات اإلنقاذ المبلغ عنها هذه في مقاطعات أحياء الفيضانات   254بين 

 136السريعة في تكساس، حيث وصلت من داالس إلى سان أنطونيو.

 
 ، 2019أكتوبر  4"البنية التحتية صديقة البيئة"، وكالة الحماية البيئية األمريكية، تم الدخول في  134

 risk-flood-infrastructure/manage-https://www.epa.gov/green 
 ،   2019أكتوبر  4"السالمة من الفيضانات"، دائرة حماية مستجمعات المياه في مدينة أوستن، تم الدخول في  135

safety-http://www.austintexas.gov/department/flood 
ة سريعًا للفيضانات  جارفوجنيفر، "عمليات اإلنقاذ من المياه ال هورني، سرفانتس، ديانا زين، ديانا، هايوود، تريسي، كاتي آر كيرشفايديهي، شاه،  136

 ،2019أكتوبر  4، تم الدخول في إدارة مخاطر المناخ،" 2014-2005المفاجئة، تكساس 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301139 

https://www.epa.gov/green-infrastructure/manage-flood-risk
https://www.epa.gov/green-infrastructure/manage-flood-risk
https://www.epa.gov/green-infrastructure/manage-flood-risk
http://www.austintexas.gov/department/flood-safety
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301139#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301139#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301139


 

 347من  77صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 

الذي قد يصيب الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة أو و الحطام المحتمل في مياه الفيضان  هو  ومما يضاعف هذا الخطر  

المدينة والمرافق أول المستجيبين، مما يؤدي إلى حاجة مزيد من المستجيبين إلى إنقاذ كال المصابين. قد تغمر قاعات  

اإلصالحية والمدارس والمراكز المجتمعية وغيرها من الموارد الحكومية بالماء مما يؤدي إلى إغالق المدارس، وتوقف 

 خدمات المدينة، وإلحاق الضرر بالمرافق اإلصالحية أو الحاجة إلى إخالئها.

ملة للفيضانات. خالل الفيضان الذي حدث عام  إغالق كلها عواقب محت  وعملياتزيادة في اإلصابات والوفيات    اآلثار:

على طول نهر بالنكو، غرق رجل إطفاء بعد أن جرفته مياه الفيضانات في محاولة إلنقاذ األفراد؛ في مدينة سان   2015

الفيضانات   نفس  في  للشرطة  مركز  المياه  وغمرت  الشرطة  سيارات  جرفت  مرفقين   138. 2015ماركوس  إخالء  تم 

سجين بسبب أعمال شغب في السجن اندلعت   2600وتم إجالء ما يقرب من    ؛2016انات عام  إصالحيين خالل فيض

عالوة على ذلك، توفي ستة أشخاص خالل إعصار هارفي عندما    139بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة. 

 140إنقاذ قارب.القيام بجرفتهم المياه أثناء 

 
 التصوير الفوتوغرافي للمالزم أول ماكس بيريز.  137
 ،2015مايو  25 واشنطن بوست،درو هارويل، "كارثة الفيضانات تضرب تكساس وأوكالهوما"  138

 -and-texas-hits-flooding-https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic
c984eb077d4e_story.html-a428-11e5-02fb-oklahoma/2015/05/25/0f86027e؟noredirect=on 

 ، 2016يونيو  3رويترز،قتيالً على األقل في فيضانات تكساس، العثور على أربعة جثث للجنود"،  16جون هيرسكوفيتز، " 139
 -found-bodies-soldiers-four-floods-texas-in-killed-16-least-flooding/at-texas-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN0YP1OG 
  األخطار الطبيعية وعلوم نظام األرض،ا سيباستيان، باس كولين، "فقد األرواح أثناء إعصار هارفي" سيباستيان جونكمان، مارتي جودفروي، أنتوني 140
 ، 2018أبريل  19

 2018.pdf-1073-18-8/nhesssci.net/18/1073/201-syst-earth-hazards-https://www.nat 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html؟noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html؟noredirect=on
https://www.reuters.com/article/us-texas-flooding/at-least-16-killed-in-texas-floods-four-soldiers-bodies-found-idUSKCN0YP1OG
https://www.reuters.com/article/us-texas-flooding/at-least-16-killed-in-texas-floods-four-soldiers-bodies-found-idUSKCN0YP1OG
https://www.reuters.com/article/us-texas-flooding/at-least-16-killed-in-texas-floods-four-soldiers-bodies-found-idUSKCN0YP1OG
https://www.reuters.com/article/us-texas-flooding/at-least-16-killed-in-texas-floods-four-soldiers-bodies-found-idUSKCN0YP1OG
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1073/2018/nhess-18-1073-2018.pdf
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1073/2018/nhess-18-1073-2018.pdf
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1073/2018/nhess-18-1073-2018.pdf
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 االتصاالت 3.8.6.2

ال يشير إلى المخاطر التي تهدد البنية    SHMPمج والية تكساس للحد من المخاطر  على الرغم من أن برنا  المخاطر:

التحتية لالتصاالت، إال إن مياه الفيضانات لديها القدرة على إلحاق الضرر بالبنية التحتية للهاتف واإلنترنت وغيرها من  

خالل   شوهد  كما  المتأثرة،  المجتمعات  جميع  في  لالتصاالت  التحتية  عندما    2016و    2015عامي  انات  فيضالبنية 

يمكن أن تؤدي هذه االنقطاعات   141أًصبحت خدمات الهاتف الخلوي واإلنترنت محدودة في مناطق مثل مدينة ويمبرلي.

ومنسقي إدارة الطوارئ، ومنع أولئك   أوائل المستجيبينفي خدمات االتصاالت إلى إعاقة تنسيق االستجابة للكوارث بين  

الذين يتعرضون لألذى من التواصل مع خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ، وقد يصبح لها آثار اقتصادية طويلة المدى  

 كومة والشركات. على السكان والح

المقيم على طلب    اآلثار: قدرة  من  الحد  إلى  الطاقة  أو  واإلنترنت  الهاتف  لخدمات  المحتملة  الخسارة  تؤدي  أن  يمكن 

المساعدة وعلى رجال اإلنقاذ المحتملين للعثور على األفراد المحتاجين أو معرفة عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى  

مل عواقب هذه القيود إصابة أو خسارة في األرواح. كان انقطاع الكهرباء خالل  اإلنقاذ وما هو وضعهم. يمكن أن تش

عميل بدون كهرباء، في   6.700في شمال تكساس واسع االنتشار؛ حيث شهدت مقاطعة داالس    2015فيضانات مايو  

طعت الطاقة  عمياًل على التوالي؛ انق  181عميل و    1600عميل و    1000حين شهدت مقاطعة كولين وتارانت ودنتون  
 143. 2015عميل في جميع أنحاء تكساس خالل فيضانات  100000عن حوالي  142

  

 
 ، 2016مايو  تكساس مانثلي،جيمي طومسون، "عندما يفيض النهر"،  141

2015/-weekend-day-almemori-floods-https://features.texasmonthly.com/editorial/wimberley 
قياسي، " شمر والترز، ألكساندر سميث، وبرينلي بروتون، "فيضانات تكساس : األعداد التي تم إنقاذها بينما تتصارع الوالية مع المطر ذو الرقم ال 142

 ، 2019مايو   29 إن بي سي نيوز،
n366436-rain-record-struggles-state-rescued-dozens-floods-https://www.nbcnews.com/news/weather/texas 

 ،2015مايو  25 رويترز،في تكساس، أوكالهوما؛ هيوستن غمرت بالفيضان، "  15كريستين هايز وأماندا أور، "العاصفة تقتل  143
-flooded-houston-oklahoma-texas-in-15-kill-storms/storms-usa-https://www.reuters.com/article/us

20150526idUSKBN0OA190 

https://features.texasmonthly.com/editorial/wimberley-floods-memorial-day-weekend-2015/
https://www.nbcnews.com/news/weather/texas-floods-dozens-rescued-state-struggles-record-rain-n366436
https://www.reuters.com/article/us-usa-storms/storms-kill-15-in-texas-oklahoma-houston-flooded-idUSKBN0OA19020150526
https://www.reuters.com/article/us-usa-storms/storms-kill-15-in-texas-oklahoma-houston-flooded-idUSKBN0OA19020150526
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إن الخسارة الشخصية واالقتصادية الناجمة عن الفيضانات مماثلة للخسارة الناجمة عن األعاصير والعواصف المدارية 

واالنخفاضات األرضية، مع فقدان األفراد واألسر لمنازلهم ومجتمعاتهم التجارية. خالل الفيضانات التي حدثت في عام  

في وادي ريو    2019وتسبب فيضان يونيو  145،  98منزاًل.    350على طول نهر بالنكو، فقدت مدينة ويمبرلي    2015

تدمير   في  الطوارئ   1.188جراندي  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  لألفراد  المقدمة  المساعدة  تكلفة  وتقدر  منزاًل 

FEMA    مليون   1.9  2018عالوة على ذلك، شهدت فيضانات جنوب تكساس في عام    146مليون دوالر.   27.6بمبلغ

إلصالح الشركات أو استبدال الممتلكات المتضررة   SBAر على هيئة قروض معتمدة إلدارة المشروعات الصغيرة  دوال

 147من الكوارث. 

 
 رافي من قبل إدارة تكساس العسكرية.   جالتصوير الفوتو 144
 ، 2019يناير  2في تكساس"، جامعة تكساس في سان أنطونيو،   2015"أسباب وعواقب فيضانات جنوب تكساس عام  145

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129085801.htm 
يونيو، "هيئة    24يضرب كل من ويالسي، إيسترن هيدالجو ونورث ويست كاميرون في   2019"جنون ليلة االثنين: فيضان يونيو العظيم الثاني في  146

 ،2019أكتوبر  4، تم الدخول في ("(NWSاألرصاد الجوية الوطنية 

https://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood 
العواصف الشديدة والفيضانات   SBA TX-:00500 . (2018ساس )فيضانات جنوب تك DR-4377"بيانات إدارة المشروعات التجارية الصغيرة:  147

 .2019أغسطس  1، "إدارة األعمال الصغيرة إلى مكتب األراضي العامة، 13304تقرير  -

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129085801.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129085801.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129085801.htm
https://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood
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 المأوى الغذاء والماء و  3.8.6.3

الفيضانات    المخاطر: األرضية  -إن  واالنخفاضات  المدارية  والعواصف  األعاصير  إغالق   -  مثل  القدرة على  لديها 

أو   الفيضان  بمياه  اإلجالء  طرق  وإغالق  والمالجئ،  المحاصيل  وإتالف  المياه،  بنوعية  واإلضرار  البقالة،  محالت 

 األنقاض. 

قد تغلق متاجر البقالة أثناء الفيضانات بسبب غمر مياه الفيضان أو انقطاع التيار الكهربائي أو مراكز التوزيع الرئيسية  

والطرق المغلقة بسبب الفيضانات. يمكن أن تغلق المطاعم أيًضا أثناء أحداث الفيضان بسبب تأثيرات مماثلة للفيضانات  

أو عند انقطاع المياه تماًما. ال تشمل خسائر المحاصيل فقط المحاصيل التي لم يتم  أو إذا كانت نوعية المياه قد انخفضت 

حصادها بعد، ولكن الخسائر الناجمة عن تأخير زراعة المحاصيل التالية أو فقدان المواد الغذائية في التربة التي تنتج  

 150، 149محاصيل منخفضة الجودة.  

جة المياه بسبب الفيضانات كما هو مذكور أعاله في قسم األعاصير، أو قد تنخفض جودة المياه إذا أغلقت محطات معال

إذا غمر الحطام أو التربة أو الطمي محطات معالجة المياه. قد تتضرر جودة المياه في اآلبار الخاصة في حالة غمر 

 151اآلبار أو إذا فاض نظام الصرف الصحي بالقرب من البئر.

 
 التصوير الفوتوغرافي من قبل المالزم أول زاكاري ويست الحرس الوطني للجيش األمريكي.  148
،  2015مايو  CNBC  ،29ة: تواجه المزارع "خسارة كاملة لعام"، " روبرت فيريس، "فيضانات تكساس والسلع األساسي 149

year.html-for-loss-total-face-farms-commodities-and-floods-https://www.cnbc.com/2015/05/29/texas 
د إم  شنيل، روني، بروفين، توني، مورجان، جايلون. إعصار هارفي: تقييم التربة المغمورة واألراضي المزروعة في تكساس، "امتداد تكساس إيه آن 150

 ، 2019كتوبر أ 4أجري اليف، تم الدخول في 
 -HurricaneHarvey-of-http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment

Impact.pdf 
 ، 2017ديسمبر  7 أجري اليف توداي،ختبارات المجانية ألصحاب آبار المياه الخاصة المتأثرين بإعصار هارفي"، "يتوفر مزيد من اال 151

-affected-owners-well-water-private-available-testing-lifeextension.tamu.edu/blog/2017/12/07/freehttps://agri
harvey/-hurricane 

https://www.cnbc.com/2015/05/29/texas-floods-and-commodities-farms-face-total-loss-for-year.html
http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment-of-HurricaneHarvey-Impact.pdf
http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment-of-HurricaneHarvey-Impact.pdf
http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment-of-HurricaneHarvey-Impact.pdf
http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment-of-HurricaneHarvey-Impact.pdf
https://agrilifeextension.tamu.edu/blog/2017/12/07/free-testing-available-private-water-well-owners-affected-hurricane-harvey/
https://agrilifeextension.tamu.edu/blog/2017/12/07/free-testing-available-private-water-well-owners-affected-hurricane-harvey/
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م  تتسبب  إلى ذلك، يمكن أن  بالمولدات باإلضافة  المزودة  المالجئ غير  الكهربائي في  التيار  انقطاع  الفيضان في  ياه 

ومالجئ الفيضانات في جميع المناطق المتأثرة. قد تجعل مياه الفيضانات من الصعب على أفراد المجتمع الوصول إلى 

 المالجئ. 

أيام بعد أن جلبت الفيضانات في    7لمدة    ، شهدت مدينة أوستن إشعاًرا بغليان الماء2018خالل فيضانات أكتوبر    اآلثار:

للمدينة؛  الشرب  مياه  إلى بحيرة ترافيس، مصدر  الطمي والحطام  تأثر ما يقرب من    152أنهار النو كميات هائلة من 

مطعًما من مطاعم أوستن أو تقديم    40مع ما يقرب من إغالق     153من أفراد مجتمع أوستن بهذا اإلشعار،   000.088

 154أطباق محدودة.، 

للمجتمع   اقتصادية  خسائر  المحاصيل  خسائر  أو  المالجئ  إلى  الوصول  عدم  عواقب  تتضمن  أن  يمكن  أخرى،  مرة 

الوفيات. تسببت فيضانات إلى زيادة اإلصابات أو  في مقاطعة جيم ويلز وحدها في    2018  جنوب تكساس  باإلضافة 

مليون دوالر في المحاصيل؛ هذا ال يشمل فقط خسائر المحاصيل المباشرة، ولكن أيًضا األضرار    14خسائر تقدر بـ  

 155المباني والمعدات الزراعية. بالتي لحقت 

 

 
 ،2018أكتوبر   KUT،28إشعار المياه"،  -مات الردي، "غليان رافعات المياه في أوستن  152

notice-water-boil-lifts-water-https://www.kut.org/post/austin 
 ، 2018أكتوبر  23 أوستن كرونيكل،تشيز هوفبرجر، "إشعار غليان عن مشاكل أوستن المائية"،  153

notice/-boil-issues-water-23/austin-10-https://www.austinchronicle.com/daily/news/2018 
 ، 2018أكتوبر  24 إيتر أوستن،، "إشعار غليان المياه في أوستن يؤثر على المطاعم المحلية" شودرينادية  154

 floods-airport-restaurants-notice-water-boil-https://austin.eater.com/2018/10/22/18008626/austin 
 .    2019أغسطس  15رسالة بريد إلكتروني من مقاطعة جيم ويلز إلى مكتب األراضي العامة،  -إيه آن إم أجري اليف تكساس هيئة اإلرشاد من  155
،  2019أكتوبر  22، إدارة مياه مدينة أوستن، تويترالمدينة"،  "إشعار غليان المياه على مستوى 156

https://twitter.com/austinwater/status/1054279799718461440 

ماء على مستوى المدينة نافذ غلي الإشعار 

 المفعول

 2018أكتوبر  22اعتباًرا من 

 متابعة

أصدرت شركة أوستن  - 2018أكتوبر  22اعتباًرا من 

ووتر إشعاًرا بالماء المغلي على مستوى المدينة لجميع 

شركة أوستن ووتر. يتم إصدار اإلشعار بينما العمالء في 

 يعمل المرفق على تثبيت نظام معالجة المياه. التفاصيل على

https://www.kut.org/post/austin-water-lifts-boil-water-notice
https://www.austinchronicle.com/daily/news/2018-10-23/austin-water-issues-boil-notice/
https://austin.eater.com/authors/nadia-chaudhury
https://austin.eater.com/2018/10/22/18008626/austin-boil-water-notice-restaurants-airport-floods
https://austin.eater.com/2018/10/22/18008626/austin-boil-water-notice-restaurants-airport-floods
https://austin.eater.com/2018/10/22/18008626/austin-boil-water-notice-restaurants-airport-floods
https://twitter.com/austinwater/status/1054279799718461440


 

 347من  82صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 النقل  3.8.6.4

تسببت آثار الفيضانات في تأخير وأضرار ووفيات على مستوى شبكة النقل في تكساس. ويذكر برنامج خطة   المخاطر:

أن جميع الوفيات الناجمة عن الفيضانات المفاجئة تحدث تقريبًا عندما   SHMPوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

لفيضان، مما يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف  يدخل السائقون نقاط العبور ذات مستويات المياه أثناء أحداث ا 

، التي طورها Turn Around Don't Drownفي هذه المواقع لحماية حياة البشر. في حين أن حمالت مثل حملة  

، معروفة للغاية وناجحة في تعزيز رسالتها، يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من  Texas Flash Floodائتالف 

وفيات الناجمة عن الفيضانات على طرق تكساس. إن استكشاف آثار الحواجز الواقية على الطرق عند معابر  آثار ال

ة هي إحدى إستراتيجيات التخفيف التي تم تقديمها جارفالمياه المنخفضة لمنع سائقي السيارات من القيادة عبر المياه ال

  .SHMP في خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر

أضرار يمك  من  للحد  العامة  األشغال  لطواقم  المتاحة  الفرص  لتحديد  المحلي  المال  رأس  تحسين  خطط  استخدام  ن 

بتحديد البنية   الداخلية والساحلية  المجتمعات  تقوم كل من  المهم أن  التحتية للطرق . من  بالبنية  تلحق  التي  الفيضانات 

تستغرق قد  المياه  ألن  للفيضانات  المعرضة  للنقل  االستجمام    التحتية  ألسباب  السفر  تأخير  في  وتتسبب  لتبددها  أياًما 

والعمل. قد تتعرض البنية التحتية للطرق المهمة أيًضا للتخريب والتلف بشكل خاص على ضفاف النهر، باإلضافة إلى  

للبنية    قد تكون هذه الفيضانات أكثر ضرراً بكثير  157فيضان سنويًا.  400تآكل التربة، حيث تتعرض تكساس إلى حوالي  

التحتية لوسائل النقل القديمة، ال سيما البنية التحتية مثل الجسور التي غالباً ما يتم رؤيتها مباشرة عبر األنهار وتكون  

سالمتها متمركزة في التربة التي قد تصبح مشبعة إلى حد يصبح االستقرار فيه موضع تساؤل. في جميع أنحاء والية  

من إجمالي   بالمئة  9سر )للمركبات وغير المركبات( والتي تمثل ما يقرب من  ج  54100تكساس، هناك ما يقرب من  

 158البنية التحتية للجسور في البالد. 

في طرق    بالمئة  75حوالي    اآلثار: تسير  التي  المركبات  في  تحدث  الوالية  في  الفيضانات  الناجمة عن  الوفيات  من 

 -بوصات من المياه على سبيل المثال أن تجعل المركبات التي تسير عبر مياه الفيضان تطفو    6يمكن لـ    159تكساس. 

عام   مدار  على  بالمياه.  مغمور  عبور طريق  السائقون  يحاول  أال  حدثت    2015يجب  بسبب    25بأكمله،  وفاة  حالة 

شكلت   والتي  تكساس  في  ال   22الفيضانات  السيارات  وفيات  جميع  من  الواليات بالمئة  في  الفيضانات  عن  ناجمة 

 160المتحدة. 

شائًعا خالل هذه   أمًرا  تبدو  الفيضانات  تسببها  والتي  للنقل  التحتية  بالبنية  تلحق  التي  األضرار  فإن  ذلك،  عالوة على 

، تم تدمير جسر فيشر ستور رود، الواقع غرب ويمبرلي وفوق نهر بالنكو  2015األحداث. خالل فيضانات يوم الشهداء  

 35أيًضا تجاوز نهر بالنكو جزًءا من الطريق السريع    2015شهد حدث الفيضان لعام    161اشرة، بسبب مياه الفيضان.مب

الذي يشتهر بازدحام الحركة المرورية عليه بشدة، شمال سان ماركوس، حيث ظلت جميع الممرات مغلقة حتى تنحسر  

 
 ، 422، صفحة 2018تكساس، أكتوبر قسم إدارة الطوارئ في  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 157

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
أكتوبر   4ي بالواليات المتحدة، تم الدخول في وطن"، إدارة األمن ال"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )ناشيونال بريدج إنفنتوري( 158

2019  ، 
bridges-nbi-toryinven-bridge-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/national-https://hifld 

 ،   2019أكتوبر  4"السالمة من الفيضانات"، دائرة حماية مستجمعات المياه في مدينة أوستن، تم الدخول في  159
safety-http://www.austintexas.gov/department/flood 

،  2019أكتوبر  4"قم بالتحول لألفضل وال تغرق"، إدارة شرطة مدينة هيوستن، تم الدخول في  160
.gov/police/pdfs/brochures/english/turn_around_dont_drown.pdfhttps://www.houstontx 

 ، 40، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 161
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-gine.com/wphttp://tdem.wpen 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/national-bridge-inventory-nbi-bridges
http://www.austintexas.gov/department/flood-safety
https://www.houstontx.gov/police/pdfs/brochures/english/turn_around_dont_drown.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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على    10ادي كبير بسبب إغالق الطريق السريع  ، حدث اضطراب اقتص2016خالل أحداث فيضانات عام    162المياه. 

،  2018وفي أكتوبر    163طول الحدود بين تكساس ولويزيانا، مما تسبب في تأخير لفترة طويلة وخسارة ممر نقل رئيسي . 

لم نشهدها منذ عام   إلى مستويات خطيرة  لنهر النو  الفيضان  مياه  اللقطات  1935عندما ارتفع منسوب  تم مشاركة   ،

الند على وسائل التواصل االجتماعي مع التركيز على المخاطر التي   زفي كينج  RM  2900ية النهيار جسر  الدراماتيك 

، اضطر  2900قد تتسبب فيها مياه الفيضانات ويمكن أن تنتقل إلى البنية التحتية لوسائل النقل. نتيجة النهيار جسر آر إم  

مياًل. استمر هذا من وقت   36للتنقل في الطريق البالغ طوله    دقيقة إضافية  45أفراد المجتمع المحلي إلى السفر لمدة  

 164. 2019حتى تم إعادة بناء الجسر وفتحه لالستخدام العام في مايو  2018انهيار الجسر في أكتوبر 

 

 

 الصحة والرعاية الطبية  3.8.6.5

غالبًا ما تحتوي مياه الفيضان على كائنات معدية، بما في ذلك البكتيريا المعوية وفيروس التهاب الكبد الوبائي    المخاطر:

يمكن أن تتسبب أحداث الفيضان في تلوث إمدادات مياه الشرب العامة   166وعوامل التيفوئيد، نظيرة التيفوئيد، والكزاز.

 
،  2019أكتوبر  4، تم الدخول في 15، صفحة ((NWS"   هيئة األرصاد الجوية الوطنية 2015"فيضان نهاية األسبوع ليوم الشهداء  162

20150524.pdf-https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx 
 ، 2019أكتوبر  4"الفيضانات"، مكتب األراضي العامة، تم الدخول في  163

 http://www.glo.texas.gov/recovery/disasters/floods/index.html 
 ، 2019مايو  24 سي بي إس أوستن،،" 2900فريد كانتو، "هاي الند ليكس تحتفل بعودة جسر آر إم كينجزالند الذي دمر بفعل الفيضانات" 164

 today-open-to-set-bridge-2900-rm-https://cbsaustin.com/news/local/kingsland 
    2019أكتوبر  4"، إدارة النقل بوالية تكساس، تم الدخول في 2900"الطريق األطول البديل لجسر آر إم  165

detour.pdf-involved/aus/rm2900/111318-http://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot/get 
 ،2019أكتوبر  4"تنظيف آثار الفيضانات"، إدارة العمال بالواليات المتحدة، تم الدخول في  166

https://www.osha.gov/OshDoc/floodCleanup.html 

 RM 2900التفاف الستبدال الجسر 
 

 مفتاح الرموز

 الجسر مغلق

 التفاف

 ميل  2

مسؤول المشاركة العامة في إقليم 
 (TxDOT)أوستن 

https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20150524.pdf
http://www.glo.texas.gov/recovery/disasters/floods/index.html
http://www.glo.texas.gov/recovery/disasters/floods/index.html
http://www.glo.texas.gov/recovery/disasters/floods/index.html
https://cbsaustin.com/news/local/kingsland-rm-2900-bridge-set-to-open-today
https://cbsaustin.com/news/local/kingsland-rm-2900-bridge-set-to-open-today
https://cbsaustin.com/news/local/kingsland-rm-2900-bridge-set-to-open-today
http://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot/get-involved/aus/rm2900/111318-detour.pdf
https://www.osha.gov/OshDoc/floodCleanup.html
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ا تم العثور على مياه شرب غير آمنة لالستهالك. قد تكون المواد الغذائية  ويمكن أن تؤدي إلى إشعارات "الماء المغلي" إذ

التي تالمست مع مياه الفيضانات غير صالحة لألكل أيًضا وقد تؤدي إلى مخاوف صحية وطبية بسبب حقيقة أن الحطام  

مست الغذاء أو أشياء والصرف الصحي والزيوت والنفايات الكيميائية وغيرها من المواد الملوثة يمكن أن تكون قد ال

أخرى. بشكل مباشر. يجب أن تتبع تلك المخاوف على الصحة العامة المحيطة باستهالك الغذاء والمياه بسبب الفيضانات  

عناية كبيرة ألن الوصول إلى محالت البقالة والمطاعم والمالجئ قد ال يكون آمناً. قد يتم دفع الحياة البرية إلى مناطق 

دًا لسالمة البشر الذين يعانون من مياه الفيضانات الدائمة التي أصبحت أيًضا أرًضا خصبة للبعوض مرتفعة فتشكل تهدي 

 التي يمكن أن تنشر األمراض وغيرها من المخاوف الطبية المحتملة. 

هم م اصطاديواجه األفراد الذين يتنقلون عبر مياه الفيضان إما لإلخالء أو العثور على الموارد أو طلب المساعدة احتمالية  

أيًضا مخاطر صحية    يمكن رؤيتهبالحطام الذي قد ال   الفيضانات  الماء مما قد يسبب اإلصابة. يمكن أن تشكل  تحت 

وطبية عندما تتسلل المياه إلى مرافق الصرف الصحي، حيث يتعرض األشخاص والبيئة أيًضا للميكروبات الخطيرة  

 والبكتيريا الضارة. 

بوصة في إغراق ضفاف نهر برازوس، مما  16.5، تسببت األمطار التي بلغت 2016م في أبريل ومايو من عا اآلثار:

تسبب في دمار مرتبط بالفيضانات في المقاطعات المحيطة. وفقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، جلبت 

عملية إنقاذ    300كثر من  مياه الفيضانات الثعابين والحشرات والحطام، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وأدى إلى أ

تكساس.  شرق  جنوب  في  سجنين  وإخالء  النازحين،  ومئات  من    167للمياه،  للحد  تكساس  والية  خطة  وثائق  أشارت 

  أخرى ، تسببت الفيضانات النهرية في القتل أكثر من أي مخاطر  2016-1996أنه في الفترة من    SHMPالمخاطر  

والية تكساس.  أنحاء  جميع  في  الزمنية  الفترة  تلك  أحداث    168خالل  أثناء  والوفيات  الطبية  الموارد  إدارة  يجب  لذلك، 

 الفيضان وبعدها وتدبرها باحترام وفعالية. 

 )إدارة( المواد الخطرة.  3.8.6.6

ت ملوثة بالمواد الكيميائية الزراعية أو الصناعية أو بالمواد الخطرة. إن طواقم االستجابة  قد تكون مياه الفيضانا  :المخاطر

المتخصصة في تنظيف آثار الفيضانات والتي يجب أن تعمل بالقرب من المواقع الصناعية أو الكيميائية أو النفايات أو  

لوث مياه الفيضان. قد يكون من الصعب رؤية هذه  الملوثة بالفيضانات قد تتعرض أيًضا للمواد الخطرة التي تسببت في ت

المادة، حيث أن بعض الملوثات تذوب في الماء. على الرغم من أن المواد الكيميائية المختلفة وغيرها من مواد النفايات  

ة  الخطرة تسبب آثاًرا صحية مختلفة، إال أن العالمات واألعراض المرتبطة في معظم األحيان بمالمسة المواد الخطر

الجلدي، والدوخة، والغثيان، والتهيج، والضعف، والتعب. الفيضانات بقوة    169تتمثل في الصداع، والطفح  مياه  تتمتع 

التحرك و / أو دفن النفايات الخطرة والحاويات الكيميائية بعيدًا عن أماكن التخزين العادية الخاصة بها. يجب أن تكون  

 أهب إذا غمرت مياه الفيضانات مرفق المواد الخطرة في المنبع. مواقع المصب على دراية وأن تظل في حالة ت

 
 ، 2019أكتوبر  4"الفيضانات في تكساس"، مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، تم الدخول ا في  167

 readiness/stories/tx.htmhttps://www.cdc.gov/cpr/ 
 ، 93، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 168

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
، 2019أكتوبر  4"تنظيف آثار الفيضانات"، إدارة العمل بالواليات المتحدة، تم الدخول في  169

https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/floodcleanup.html 

https://www.cdc.gov/cpr/readiness/stories/tx.htm
https://www.cdc.gov/cpr/readiness/stories/tx.htm
https://www.cdc.gov/cpr/readiness/stories/tx.htm
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/floodcleanup.html
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بلغ إجمالي كمية األمطار    :اآلثار للدمار خالل إعصار هارفي، حيث  الرئيسي  السبب  الفيضانات  مياه    60.54كانت 

ن هناك  بوصة بالقرب من جروفز، المتاخمة للحدود بين تكساس ولويزيانا. تجدر اإلشارة إلى أنه من المهم مالحظة أ

وهي منشآت تدعم نقل المنتجات البترولية من موقع إلى أخرى عبر   -ثماني محطات ضخ )بترول، زيت ومواد تشحيم(  

النقل   أنابيب  من جروفز.   15ضمن    -خطوط  الواليات    170ميالً  في  تركيًزا  المواقع  أكثر  أحد  الموقع  يجعل هذا  هذا 

ه المحطات ألضرار بسبب الفيضانات، فقد تتسرب كميات كبيرة من المتحدة. إذا تعرضت البنية التحتية المرتبطة بهذ

منتجات النفط الخام إلى المجتمعات المحلية وتؤدي إلى إتالف المنازل والشركات. تكون مواقع تواجد المواد الخطرة،  

. موقع سوبر فاند ند، عرضة إلضرابات الصحة البشرية والطبيعية إذا غمرت المياه هذه المواقعاوتحديداً مواقع سوبر ف

كمرشحة للتنظيف ألنها تشكل خطراً    EPAهو األرض الملوثة بالنفايات الخطرة والتي حددتها وكالة الحماية البيئية  

موقًعا    13على صحة اإلنسان أو البيئة. أثناء هطول األمطار الغزيرة والفيضانات في إعصار هارفي، غمرت المياه  

ذر الوصول إليها عن طريق موظفي االستجابة بسبب الطرق التي غمرتها الفيضانات منها تع   11  -   من مواقع سوبر فاند

التي تأثرت خالل فيضان هارفي هي المواقع التي كانت   13كانت المواقع الـ    171ونقاط الوصول المحدودة لهذه المواقع.

 ومبيدات اآلفات.  موطنًا للنفايات الصناعية من شركات البتروكيماويات والمركبات الحمضية والمذيبات

ند السترداد البترول األمريكي، وهو موقع محطة معالجة سابقة للنفايات البترولية  اتم اإلبالغ عن أحد مواقع سوبر ف

الموجودة في باسادينا، بأنه تم غمر ثالثة خزانات كبيرة بالكامل. تم استخدام هذه الخزانات لتخزين النفايات الخطرة 

 172ة بالمواد الكيميائية القاتلة. من غير المعروف كمية المواد المتسربة من الخزانات. التي يحتمل أن تكون ملوث

 الطاقة )الطاقة والوقود(  3.8.6.7

يمكن أن تسبب أحداث الفيضان أضراًرا واسعة االنتشار يمكن أن تضعف شبكات الطاقة المحلية بسرعة.   المخاطر:

من وتحد  الكهرباء،  خطوط  تقطع  أن  المياه  لفيضانات  وتضر    يمكن  األخرى،  الوقود  ومحطات  الغاز  إلى  الوصول 

بمصادر الطاقة المؤقتة غير المحمية بشكل صحيح. يمكن أيًضا أن تتأثر المعدات الكهربائية العلوية والجوفية بفعل مياه 

في  كبيرة  أضرار  حدوث  لمنع  الفيضانات  مياه  غمرها  حالة  في  الفرعية  المحطات  إيقاف  يتم  ما  غالبًا    الفيضانات. 

المحوالت عالية التكلفة أو المكثفات أو المفاتيح أو المعدات األخرى. تمتلك تكساس معظم محطات الكهرباء الفرعية في  

ثاني أعلى إجمالي محطات فرعية في كاليفورنيا، مع يتواجد  محطة فرعية.    4208الواليات المتحدة، حيث يوجد بها  

 173فقط. 422.3

 
لدخول في ي بالواليات المتحدة، تم اوطن"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )محطات ضخ البترول والزيت والشحوم(،" إدارة األمن ال 170
 ، 2019أكتوبر  4

stations-pumping-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/pol-https://hifld 
سبتمبر   2، رويترزوكالة حماية البيئة،"  -موقعًا لتكساس سوبر فاند  13ر بـ ريتشارد فالدمانيس وتيموثي جاردنز، "فيضانات هارفي أو إلحاق الضر 171

2017، 
 -epa-sites-superfund-texas-13-damages-or-floods-superfund/harvey-harvey-https://www.reuters.com/article/storm

idINKCN1BE03P 
لن تذكر من أين"   EPA"تمت إزالة المواد الغامضة والتي من المحتمل أن تكون خطرة "من مواقع النفايات في تكساس، لكن وكالة الحماية البيئية  172

 ، 2017سبتمبر  23 داالس مورنينج نيوز،
 -from-removed-material-hazardous-potentially-https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious

say-t-won-epa-but-texas-in-sites-waste- /من اين 
 ،2019سبتمبر  2، األمن الوطني بالواليات المتحدة"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )محطات كهرباء فرعية(،" إدارة  173

 substations-.com/datasets/electricgeoplatform.opendata.arcgis-https://hifld 

https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/pol-pumping-stations
https://www.reuters.com/article/storm-harvey-superfund/harvey-floods-or-damages-13-texas-superfund-sites-epa-idINKCN1BE03P
https://www.reuters.com/article/storm-harvey-superfund/harvey-floods-or-damages-13-texas-superfund-sites-epa-idINKCN1BE03P
https://www.reuters.com/article/storm-harvey-superfund/harvey-floods-or-damages-13-texas-superfund-sites-epa-idINKCN1BE03P
https://www.reuters.com/article/storm-harvey-superfund/harvey-floods-or-damages-13-texas-superfund-sites-epa-idINKCN1BE03P
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20من%20اين/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20من%20اين/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20من%20اين/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20من%20اين/
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/electric-substations
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/electric-substations
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/electric-substations
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الكهربائية بعد الفيضان يمكن أن تختلف باختالف الفيضانات واألضرار الناجمة عن المياه الزائدة. يمكن  عودة الطاقة  

أن تتأخر استعادة الطاقة لساعات أو أيام أو أسابيع حسب المدة التي تستغرقها مياه الفيضان في االنحسار ومدى األضرار. 

إذا تأثرت ممرات النقل. نظًرا ألهمية استعادة الطاقة، قد تميل    قد يكون من الصعب أيًضا التنبؤ بمدى انقطاع الطاقة 

شركات التزويد بالطاقة إلى إيجاد طرق فريدة لعودة الخدمة إلى عمالئهم. من المحطات الفرعية المتنقلة إلى شاحنات  

 174الرفع البرمائية، يجب أن تكون جهود الترميم قادرة على التكيف مع درجة كل فيضان. 

بالمئة من إجمالي البالد؛ يمكن أن تتسبب   20مصفاة نفط، تمثل حوالي    31ارة األمن الداخلي، يوجد بتكساس  وفقًا إلد

يؤثر على  مما  السلع،  من  وغيرها  الغاز  أسعار  ارتفاع  في  فيضان  أثناء حدوث  المنشآت  بهذه  لحقت  التي  األضرار 

 175االقتصاد الوطني. 

، استسلمت أجزاء من شرق تكساس 2015ل شهري مايو ويونيو من عام  بسبب كميات كبيرة من األمطار خال  اآلثار:

لظروف الفيضانات الغزيرة. شهدت مياه وروافد نهر ترينتي مع أجزاء من مقاطعة ليبرتي فيضانات شديدة لعدة أسابيع.  

للطواقم مع   آمنة  إلى ظروف خطرة وخطيرة جعلتها غير  المرتفعة المستمرة  الفيضان  مياه  محاوالت أدت مستويات 

متر في مقاطعة ليبرتي على ضفاف نهر   100كوأوبريتيف إلعادة الطاقة إلى ما يقرب من    إلكتريكشركة سام هيوستن  

ترينيتي. بسبب ارتفاع منسوب المياه، كان من المستحيل تقريبًا استعادة الطاقة من األرض. كان على الطواقم الوصول 

رينتي السفلي بالقوارب، وبعد أيام، تعين تقديم الدعم الجوي للمساعدة في تحديد  إلى المناطق التي غمرتها المياه في نهر ت

 176كوأوبريتيف" إجراء المزيد من المحاوالت إلعادة الطاقة إلى العديد من العمالء.  إلكتريكما إذا كان يمكن لشركة "

 الجفاف  -  رابعا 3.8.7

أن الجفاف هو نتيجة النخفاض طبيعي في كمية    SHMPيوضح برنامج خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

الهطول المتوقعة لمكان أو منطقة معينة على مدار فترة زمنية طويلة، وعادة ما يكون ذلك موسًما أو أكثر. يمكن أن  

لتي لحقت بالممتلكات بسبب مساحات األراضي الشاسعة  يحدث الجفاف في أي مكان في والية تكساس. تدرج األضرار ا

حدة   من  للتخفيف  تكساس  والية  في خطة  الوارد  النحو  الجفاف على  الناجمة عن  الخسائر  تقييمات  في  التي تقلصت 

إلدارة الوطنية  ورد الوصف التالي لتدابير الجفاف بمقال للمركز الوطني للمعلومات البيئية التابع ل.  SHMP  المخاطر

الجويلل الحقيقية. " NOAA  محيطات والغالف  الجفاف تكشف عن الصورة  يشرح مقاييس    177، "الجفاف: درجات 

أداة رصد الجفاف  (. يتكون مقياس كثافة الجفاف في USDMالجفاف من خالل أداة رصد الجفاف بالواليات المتحدة )

 من خمسة مستويات مختلفة: USDM بالواليات المتحدة

➢ D0  غير طبيعي، ويتوافق مع منطقة تعاني من جفاف قصير األجل وهو أمر معتاد مع  : جاف بشكل

إلى   الحريق  المحاصيل ويزيد من مخاطر  الجفاف يمكن أن يبطئ نمو  الجفاف. هذا النوع من  بداية 

 
، 2017،  11"، مجلس االعتمادية الكهربائية في تكساس، صفحة 2017"حالة الشبكة في  174

926/ERCOT_2017_State_of_the_Grid_Report.pdfhttp://www.ercot.com/content/wcm/lists/144 
 ،2019أكتوبر  4، تم الدخول في األمن الوطني بالواليات المتحدة"بيانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن )مصافي النفط(،" إدارة   175

refinieries-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/oil-https://hifld 
  4ي "أمطار غزيرة تسببت في فيضانات شديدة، وانقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة ليبرتي،" سام هيوستن إلكتريك التعاونية، بالرجوع إليه ف  176

 ، 2019أكتوبر 
 county-liberty-in-outages-power-flooding-severe-causing-rains-https://www.samhouston.net/news/heavy 

 ، 2019ر أكتوب 4، تم الدخول في NOAA"الجفاف: درجات الجفاف تكشف عن الصورة الحقيقية، " 177
picture-true-reveal-drought-degrees-https://www.ncdc.noaa.gov/news/drought 

http://www.ercot.com/content/wcm/lists/144926/ERCOT_2017_State_of_the_Grid_Report.pdf
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/oil-refinieries
https://www.samhouston.net/news/heavy-rains-causing-severe-flooding-power-outages-in-liberty-county
https://www.samhouston.net/news/heavy-rains-causing-severe-flooding-power-outages-in-liberty-county
https://www.samhouston.net/news/heavy-rains-causing-severe-flooding-power-outages-in-liberty-county
https://www.ncdc.noaa.gov/news/drought-degrees-drought-reveal-true-picture
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أعلى من المتوسط. يشير هذا المستوى أيًضا إلى المناطق الخارجة من الجفاف، والتي تعاني من عجز  

 والمراعي أو محاصيل لم تتعاف بالكامل.في المياه 

➢ D1 جفاف متوسط، ويتوافق مع المنطقة التي يمكن توقع حدوث أضرار للمحاصيل والمراعي بها :

 وحيث تكون مخاطر الحريق عالية، بينما تكون مستويات التيار أو الخزان أو اآلبار منخفضة. 

➢ D2كون فيها خسائر للمحاصيل أو المراعي، : الجفاف الشديد، يتوافق مع المنطقة التي يحتمل أن ت

أو  تكون طوعية  ما  عادة  المياه  وقيود  شائع،  المياه  ونقص  بها،  جداً  عالية  الحريق  مخاطر  وتكون 

 إلزامية. 

➢ D3  ،الجفاف الشديد، يتوافق مع المنطقة التي تكون فيها الخسائر الكبيرة للمحاصيل والمراعي شائعة :

 قع نقص المياه على نطاق واسع مما يتطلب قيودا على االستخدام. ومخاطر الحرائق شديدة، ويمكن تو 

➢ D4 الجفاف االستثنائي، يتوافق مع منطقة تشهد خسائر في المحاصيل والمراعي بشكل غير عادي :

 وواسع النطاق، ومخاطر الحرائق، ونقص المياه التي تؤدي إلى حاالت طوارئ المياه.

الجف من  رئيسية  أنواع  أربعة  عادة  واالجتماعية  هناك  والهيدرولوجية  والزراعية  الجوية  األرصاد  ظروف  اف: 

 واالقتصادية. يقدم مجلس تنمية مياه تكساس وصفًا لكل من: 

يبدأ بفترة من الطقس الجاف بشكل غير طبيعي مما يؤدي    -الجفاف بفعل ظروف األرصاد الجوية   ➢

الفت لتلك  الطويل  المدى  على  متوسط  من  أقل  بصورة  األمطار  على هطول  بالضرورة  يؤثر  ال  رة. 

 إمدادات المياه. 

غالبًا ما يتبع أو يتزامن مع الجفاف بفعل ظروف األرصاد الجوية ويمكن أن يظهر    -الجفاف الزراعي   ➢

فجأة ويسبب تأثيرات سريعة على الزراعة. وهو يقلل من رطوبة التربة، مما يقلل من إنتاج المحاصيل 

متطلبات الري. غالبًا ما يؤدي إلى إعالن كارثة الجفاف وفي    أو األعالف في نطاق محدد، ويزيد من

 كثير من الحاالت يكون مؤشرا على حدوث جفاف هيدرولوجي وشيك.

فترة يتدفق فيها التيار بصورة أقل من المتوسط جنبًا إلى جانب قلة المياه في    -الجفاف الهيدرولوجي   ➢

 فاض إمدادات المياه. طبقات المياه الجوفية والخزانات، مما يؤدي إلى انخ 

يحدث عندما تؤثر االحتياجات المائية المادية على صحة وسالمة    -االقتصادي    -الجفاف االجتماعي   ➢

 178ونوعية حياة عامة الناس أو عندما يؤثر الجفاف على عرض وطلب منتج اقتصادي. 

، كما D4بالمئة من تكساس يقع تحت درجة شدة الجفاف   80، كان ما يزيد قليالً عن  2011في ذروة الجفاف في عام  

 . USDMداة رصد الجفاف بالواليات المتحدة هو موضح في الشكل التالي ووفقًا أل

 
 4، تم الدخول في 32لس تنمية المياه في تكساس، صفحة مج ، خطة والية تكساس لتطوير المياه،2017المياه من أجل والية تكساس لعام  - 3الفصل  178

 ، 2019أكتوبر 
 DROUGHT.pdf-SWP17-https://www.twdb.texas.gov/waterplanning/swp/2017/chapters/03 

https://www.twdb.texas.gov/waterplanning/swp/2017/chapters/03-SWP17-DROUGHT.pdf
https://www.twdb.texas.gov/waterplanning/swp/2017/chapters/03-SWP17-DROUGHT.pdf
https://www.twdb.texas.gov/waterplanning/swp/2017/chapters/03-SWP17-DROUGHT.pdf
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 ، 2011سبتمبر  9"حقائق عصيبة حول الجفاف في تكساس،" اليف ساينس،  179

 facts.html-wildfire-drought-texas-15990/https://www.livescience.com 

 2011سبتمبر  6
 مراقبة الجفاف بالواليات المتحدة صباحا بتوقيت شرق الواليات المتحدة 7ساري حتى 

 تكساس

يركز مراقب الجفاف على الظروف العنيفة قد تختلف الظروف المحلية. انظر 
 ملخص النص المصاحب للبيانات المتوقعة

 شروط الجفاف )المساحة المئوية(

 الحالية 

 األسبوع الماضي 
 (30/06/2011)خريطة 

 أشهر مضت  3منذ 
 (07/06/2011)خريطة 

 بداية تقويم السنة 
 (26/12/2010)خريطة 

  مضىعام  منذ
 (31/06/2010 خريطة)

 قبل عام مضى 
 [2010/ 31/08]خريطة 

  2011سبتمبر،  8تاريخ اإلصدار الخميس 

 .الجفافالمركز الوطني للتخفيف من حدة 

 الكثافة 

 D0جاف بشكل غير طبيعي  

 D1جفاف معتدل 

 D2جفاف حاد 

 D3جفاف شديد جدا  

 D4جفاف إستثنائي 

https://www.livescience.com/15990-texas-drought-wildfire-facts.html
https://www.livescience.com/15990-texas-drought-wildfire-facts.html
https://www.livescience.com/15990-texas-drought-wildfire-facts.html
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 للجفاف  الطوارئ إلدارة الفيدرالية للوكالة التابعة  المجتمعية السالمة مكونات 3.8.8

 السالمة واألمن  3.8.8.1

الجفاف تحديًا فريدًا    المخاطر: اتشكل حاالت  المرتبطة  ألوائل  المخاطر  الحكومية. على عكس  لمستجيبين والخدمات 

بالفيضانات أو األعاصير أو العواصف المدارية أو االنخفاضات، يمكن أن تحدث آثار الجفاف على مدار فترة زمنية  

ن يتسبب الجفاف في كسر األساسات؛ وقد تواجه  طويلة وقد تمر دون أن يالحظها أحد حتى يحدث ضرر واضح. يمكن أ

الحكومات المحلية، وخاصة المجتمعات األصغر أو الريفية أكثر، استثمارات مالية كبيرة عندما تتعثر مؤسسات المباني  

ادات  الحكومية أو الخاصة بالمدينة، وهذا ينطبق أيًضا على المنازل والشركات المحلية. إذا لم يكن لدى المجتمعات االعتم 

المالية الالزمة إلصالح هذه المشكالت الهيكلية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر مع مرور الوقت مثل أنابيب المياه 

المتشققة أو أنظمة التدفئة وتكييف الهواء التالفة. باإلضافة إلى ذلك، تشهد خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر 

SHMP    العواصف الطويلة. على  الجفاف  فترات  تصاحب  قد  التي  قدرة    180الترابية  عدم  إلى  ذلك  يؤدي  أوائل قد 

 على السفر إلى المناطق المتأثرة بسبب ظروف السفر الخطيرة مع عدم وضوح الرؤية. المستجيبين

ائل المستجيبين  أو قد تؤدي إمكانية إلحاق أضرار بالمباني الحكومية بسبب تصدع األساسات واحتمال عدم وصول    اآلثار:

، اجتاحت  2012إلى األفراد المحتاجين إلى عواقب زيادة اإلصابات أو الخسائر في األرواح والخسائر المالية. في عام 

عاصفة ترابية، أو "رياح الهبوب"، معظم السهول الجنوبية، مما أدى إلى انعدام الرؤية في المناطق المتأثرة. أدت هذه  

 181من األفراد الذين أصيبوا بجروح. 17مع وفاة حالة واحدة وما ال يقل عن  مركبة 25الظروف إلى تراكم 

 االتصاالت 3.8.8.2

ال تحد الرؤية المحدودة المرتبطة بالعواصف الترابية المصاحبة للجفاف من قدرة المسؤولين المحليين على    المخاطر:

تؤثر أيًضا على قدرة أعضاء المجتمع على   تقييم الظروف الحالية أو الوصول إلى أفراد المجتمع المحتاجين فقط، ولكنها

فهم الوضع الذي هم فيه. وغالبًا ما يصاحب الجفاف أيًضا ارتفاع في درجات الحرارة. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة  

المت المجتمع  أنحاء  الكهربائي في جميع  التيار  انقطاع  إلى  إمكانية عدم قدرة األفراد على ضروالجفاف  ر، مما يخلق 

 182إلى الهاتف أو خدمة اإلنترنت أو الطاقة.  الوصول

الجفاف لديه القدرة على التسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وخاصة في المجال الزراعي من خالل نقص المياه المتاحة  

للري وتوفير الماشية. مما يؤثر على مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل األرز التي تعتمد على كميات كبيرة من المياه  

 نهر كولورادو األدنى، وكذلك المحاصيل األقل احتياجا للمياه مثل الذرة والقطن. من

 
 ، 37، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 180

ploads/2019/08/txHazMitPlan.pdfcontent/u-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، NOAA،(NWS)ديسمبر رياح شديدة وعاصفة ترابية،" هيئة األرصاد الجوية الوطنية  19"إن دبليو إس، لوبوك، تكساس،   181

dust-21920121-2012-https://www.weather.gov/lub/events 
 ، 2015الجفاف"، مكتب المياه، وكالة الحماية البيئية األمريكية، يناير  -"قائمة التحقق من الحوادث  182

/drought_0.pdf06/documents-https://www.epa.gov/sites/production/files/2015 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.weather.gov/lub/events-2012-20121219-dust
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/drought_0.pdf
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باإلضافة إلى المخاطر الزراعية الهائلة، فإن المنازل والشركات معرضة للخطر أيًضا. قد تتصدع المؤسسات المنزلية  

أثناء الجفاف وتكون عرضة لمخاطر   االوالتجارية  أيًضا على  . تعتمد مجموعة متنو لضخمةحرائق  الشركات  عة من 

 المياه في عملها. قد تضطر المطاعم المحلية إلى اإلغالق بسبب نقص المياه الالزمة للطهي أو إعداد الطعام. 

فقدان االتصال باإلنترنت أو الهاتف أو عدم قدرة أفراد    أوائل المستجيبينتشمل العواقب التي تلحق باألفراد أو    اآلثار:

المجتمع على الوصول إلى األمان، ويشمل ذلك اإلصابات والموت والخسارة المالية. بلغت نسبة الجفاف في تكساس  

من    2011عام   الزراعية.   7.6أكثر  الخسائر  من  دوالر  الرقم    183مليار  من خسائر    3.23ويشمل هذا  دوالر  مليار 

مليون دوالر   736مليار دوالر من خسائر محاصيل القطن، و  2.2مليون دوالر في القش الضائع، و  750، و ة شيالما

مليون دوالر من خسائر محاصيل   385مليون دوالر من خسائر محاصيل القمح، و    314من خسائر محاصيل الذرة، و  

التأثير على مزارعي األرز.   2011الجفاف في عام    ومن األمثلة المحددة للتأثيرات الزراعية خالل  184الذرة الرفيعة. 

أثناء الجفاف، لم يتمكن مزارعو األرز من الحصول على ما يكفي من المياه ألنهم يعتمدون على الخزانات التي أصبحت  

وقد أدى ذلك إلى خسائر المحاصيل ليس    185جافة ثم اتخذ المسؤولون قراًرا بعدم إطالق مياه الري لمزارعي األرز. 

فدان من   22.000، زرعت مقاطعة ماتاجوردا حوالي 2011ة كذلك. في عام تالي ، ولكن في السنوات ال 2011قط لعام ف

  000.3عالوة على ذلك، تعرض حوالي    59دان.ف  2100، انخفض هذا العدد إلى  2012األرز. لكن بدون ماء في عام  

 186. 2011منزل للضرر بسبب الجفاف في عام 

 المأوى الغذاء والماء و  3.8.8.3

مصادر المياه المحدودة بالفعل في جميع أنحاء الوالية لري المحاصيل   وسعيمكن لظروف الجفاف المطول أن ت  المخاطر:

الخاصة بعوامل سالمة االتصاالت أعاله، يمكن أن تؤدي  للمخاطر  بالنسبة  الحال  للماشية. وكما هو  المياه  أو توفير 

لصناعات المرتبطة باإلنتاج  إمدادات المياه المحدودة إلى فقدان إنتاج المحاصيل الحالي والمستقبلي، وفقدان اإليرادات ل

 الزراعي، وزيادة قضايا الصحة العقلية للمزارعين الذين يتأثرون بالجفاف. 

نقص المياه هو القضية الحاسمة المرتبطة بالجفاف. خالل فترات الجفاف الشديد أو المطول، قد تنفد مياه الشرب والري 

بأكملها وتنفد المياه الالزمة ألي استخدامات الجفاف    من مجتمعات  أيًضا بسبب  المياه  فقد    -أخرى. قد تتدهور جودة 

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بالجفاف إلى انخفاض مستويات األكسجين المذاب في المجاري المائية مما 

إلى ذلك،    يضر باألسماك والحيوانات المائية األخرى التي تسهم في سالمة الجداول المحلية والممرات المائية. باإلضافة

مع استمرار الجفاف، ال يتم تعبئة طبقات المياه الجوفية الساحلية التي يتم االعتماد عليها لمياه الشرب والري بالسرعة 

 187ا يؤدي إلى تسلل المياه المالحة إلى إمدادات المياه العذبة هذه. م المطلوبة م 

 
تكساس إيه آند إم أغري اليف،   أجري اليف توداي،مليار دوالر"،  7.62  2011بلير فانين، "يبلغ إجمالي خسائر الجفاف الزراعي في تكساس لعام  183
 ، 2012مارس  21

billion/-62-7-total-losses-drought-agricultural-texas-2011-https://today.agrilife.org/2012/03/21/updated 
،  2012مارس  NPR ،21ستيت إمباكت، مليارات دوالر"،   7تيرينس هنري، "الخسائر الزراعية من جراء الجفاف تتجاوز  184

billion/-7-top -drought-from-losses-https://stateimpact.npr.org/texas/2012/03/21/agricultural 
  ،  2012مارس  2 فة وول ستريت جورنال،صحيناثان كوبل، "مزارعو تكساس رايس يفقدون مياههم"،  185

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204571404577257663909299488 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في NPR، "تأثير الجفاف في تكساس"، ستيلز، تيرينس هنري، ومات ديبيليوس، داني أميكوكريس 186

https://stateimpact.npr.org/texas/drought/ 
 ، 2019أكتوبر  4"مستودعات المياه الجوفية بتكساس"، مجلس تنمية المياه بتكساس، تم الدخول في  187

http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp 

http://www.quickstats.nass.usda.gov/results/B49A9ADD-A44E-3112-9DA4-B3F8A8AC4676
https://today.agrilife.org/2012/03/21/updated-2011-texas-agricultural-drought-losses-total-7-62-billion/
https://stateimpact.npr.org/texas/2012/03/21/agricultural-losses-from-drought-top%20-7-billion/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204571404577257663909299488
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204571404577257663909299488
mailto:camico@npr.org
mailto:ddbelius@npr.org
mailto:mstiles@npr.org
https://stateimpact.npr.org/texas/drought/
http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp
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تشكل ظروف الجفاف خطرا كبيرا على الزراعة في جميع أنحاء والية تكساس وهي تختبر السالمة الهيكلية للمالجئ.  

صدع األساسات أو  على غرار األضرار التي قد تتعرض لها قاعات المدينة أو غيرها من المباني، هناك احتمال أن تت

تتعرض المالجئ ألضرار هيكلية أخرى بسبب ظروف الجفاف. هذا ال يشكل خطراً على المجتمعات المحلية فحسب،  

بل قد يؤدي أيًضا إلى تعطل أو اإلضرار بأنظمة التدفئة والمياه خالل األخطار األخرى كارتفاع درجة الحرارة بدرجة  

 كبيرة.

ماء والمحاصيل والمالجئ إلى عواقب مالية وزيادة اإلصابات وفقدان األرواح. خالل يمكن أن يؤدي فقدان ال  :اآلثار

الجفاف أعوام   يتعين على 2014-2011أحداث  تقريباً.  تماما  المياه  نفدت منها  التي  المجتمعات  ، كان هناك عدد من 

ن مجتمعهم سوف ينفد من المياه  ( إذا اعتقدت أTCEQالكيانات العامة تقديم تقرير إلى لجنة تكساس للجودة البيئية )

أنظمة مياه عامة   110، كان هناك أكثر من  2014-2011يوًما القادمة. خالل أحداث الجفاف في أعوام    180خالل الـ  

)نوفمبر   58يوًما في وقت واحد هو  180 الـ يوًما. كان أكبر عدد من شبكات المياه العامة في قائمة 180 الـ على قائمة

 186(. 0152وفبراير  2014

إلى أنه من المتوقع أن تتسبب أحداث الجفاف أو الجفاف   SHMPتشير خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر 

 189مليار دوالر في تكساس بانهاندل.  3.1مليار دوالر على األقل منها  3.86غير الطبيعي في خسائر في المحاصيل تبلغ  

 
 ، مقاطعة بالنكو، تكساس. إيرل ماكجيتصوير 188
 ، 5، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 189

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

https://www.flickr.com/photos/ejmc/
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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والذي أدى إلى خسائر زراعية    2011بالنظر إلى األحداث الماضية، مثل أحداث الجفاف التي وقعت في تكساس في عام  

 مليارات دوالر، فإن هذا العدد المتوقع يعد معتداًل. 7تزيد عن 

لك، يمكن أن  إذا كان الجفاف المطول مصحوبًا بحرارة شديدة، فقد يحتاج أفراد المجتمع إلى البحث عن مأوى؛ ومع ذ

تتسبب ظروف الجفاف في تلف أنظمة تكييف الهواء أو أساس المأوى، مما يؤدي إلى إغالق الملجأ وتقليل خيارات 

المأوى. قد تتمثل عواقب المالجئ المحدودة في زيادة اإلصابات أو الوفيات إذا لم يكن لدى أفراد المجتمع أي خيارات  

 حرارة أو أي خطر آخر.أو خيارات محدودة للبحث عن مأوى من ال

 

 النقل  3.8.8.4

يكون لظروف الجفاف تأثير محدود على عمليات نقل الموانئ والمجاري المائية على طول ساحل تكساس،   المخاطر:

ولكن يمكن أن تؤثر على النقل التجاري والترفيهي في جميع أنحاء الوالية. يمكن أن يتسبب الجفاف في انكماش وتوسيع 

طول طرق تكساس والتي قد تتضرر بسهولة أكبر  رصيف األسطح والطبقات األساسية للطرق والمرافق المدفونة على  

المناطق الحضرية وضواحيها.  الثقيلة في  المركبات  التحتية    191من خالل استخدام حركة مرور  البنية  إذا كانت حالة 

المرتبطة   والعناصر  التربة  وتمدد  بسبب تقلص  مناسبة  األخرى غير  السطحية  والمواد  األرصفة  مثل  بالنقل  المتعلقة 

 
 نيكولز، إدارة الزراعة بالواليات المتحدة.  تصوير بوب 190
، مدينة أوستن ومنظمة تخطيط العاصمة لمنطقة  البنية التحتية للنقل اإلقليمي، تقييم الضعف الشديد في حالة الطقس وتغير المناخ في وسط تكساس 191

،  2015العاصمة، يناير 
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability_Assessment_FINAL.pdf 

https://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability_Assessment_FINAL.pdf
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لتحتية الناتجة عن الجفاف، فقد ال تكون هذه البنية التحتية آمنة للسفر أو االستخدام دون التسبب في تلف المركبات بالبنية ا 

أنه عندما يتم بناء الجسور   SHMPوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  أو وضع الناس في خطر. توضح خطة  

ددة مثل الطين، فإنها تكون معرضة بشكل خاص للتلف  والطرق السريعة والشوارع ومواقف السيارات على تربة متم 

 أثناء ظروف الجفاف. 

في حين أن المناطق في جميع أنحاء والية تكساس تتأثر بالتربة المتمددة، إال أن هذه المناطق عادة ما تكون    اآلثار:

بعض من أسرع    ، تضم35مكتظة بالسكان في حين أن مناطق أخرى، وخاصة تلك الواقعة على طول الممر السريع  

إلى أن مدينتي    SHMPالمناطق نمواً واألكثر سكانًا في تكساس. تشير خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

مدن في البالد التي شهدت أكبر نمو سكاني؛ كالهما يقع على طول الطريق    10أوستن وداالس كانتا من بين أفضل  

و برونفيلز وجورج تاون، وفريسكو بالقرب من داالس، ضمن أفضل  . بينما تندرج المدن األصغر في ني35السريع  

الستيعاب هذا النمو، يجب بناء أنظمة الطرق على ظروف التربة   192عشر مدن أصغر وأسرع نمواً في التقرير نفسه. 

 الضعيفة المعرضة لخطر كبير أثناء الجفاف الشديد. 

 الصحة والرعاية الطبية  3.8.8.5

اه، بسبب ظروف الجفاف، تحديا أو أصبحت غير متوفرة لتقديم الخدمات الكافية والمياه  إذا واجهت مرافق المي  المخاطر:

النظيفة للمستشفيات ومقدمي الخدمات الطبية اآلخرين، فقد تكون الخسائر في األرواح أحد نتائج ذلك. تعتمد خدمات  

وعيادات والتمريض  الحرائق  مكافحة  مثل  واسع  نطاق  الصحية على  للرعاية  أشكال    الطوارئ  من  وغيرها  التأهيل 

الخدمات الصحية والطبية على المياه لألنظمة التي تدعم رعاية المرضى وعمليات البناء والمرافق العامة. ومن األمثلة 

األخرى التي تعتمد على توفر المياه العالجات القائمة على المياه، وإخماد الحرائق، وإزالة التلوث من المواد الخطرة  

الحيو  تتمكن الطبية  لم  التكلفة، وربما خطير، إذا  باهظ  المرضى وهو أمر  نقل  إلى  ية المحتملة. قد تكون هناك حاجة 

المنطقة المنكوبة بالجفاف من توفير المياه للرعاية الصحية والمرافق الطبية المحلية. من المعروف أيًضا أن الجفاف  

غيوم الغبار الناتجة عن قلة األمطار مرًضا يعرف    يسبب ارتفاًعا في إرشادات الصحة العامة، حيث يمكن أن تسبب

 193باسم "االلتهاب الرئوي الترابي" وغيره من أمراض الجهاز التنفسي بسبب سوء جودة الهواء.

في المناطق القاحلة في تكساس، مثل بانهاندل والجزء الغربي من الوالية، يمكن أن يكون لظروف الجفاف تأثير   اآلثار:

كان. تزداد أمراض الرئة والجهاز التنفسي مع زيادة تفاقم سوء جودة الهواء، حيث يمكن للجسيمات  كبير على صحة الس

أن تنتقل بسهولة أكبر مما يؤدي إلى تهيج الحلق والرئتين مع جعل التنفس صعبًا، خاصةً مع المصابين بالربو. وفقًا 

س من الربو، بما في ذلك شخص بالغ من بين كل  لصندوق الدفاع البيئي، يعاني أكثر من مليوني شخص في والية تكسا

 194طفاًل.  11شخًصا وطفل من بين كل  13

 
 ، 249حة ، صف2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 192

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ،2015أبريل  30 ،10، الصفحة األمن الوطني بالواليات المتحدة"تأثيرات الجفاف على البنية التحتية الحرجة"، إدارة  193

34/Drought+Impactshttps://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/3865
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

 ،2016أغسطس  1"ربو في تكساس"، االعتماد المالي للدفاع البيئي،  194
texas/-in-mahttp://blogs.edf.org/texascleanairmatters/2016/08/01/asth 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
http://blogs.edf.org/texascleanairmatters/2016/08/01/asthma-in-texas/
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 )إدارة( المواد الخطرة  3.8.8.6

إلى أن "مصنعي المواد الغذائية والورق والمواد الكيميائية والنفط المكرر    إدارة األمن الوطني األمريكيةتشير    المخاطر:

المياه". النفايات ويجب    195والمعادن األساسية يستخدمون كميات كبيرة من  توليد  يتم  المواد،  إنتاج هذه  طوال عملية 

إنتاج منتجات محددة، فإن النفايات  معالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة وقانونية. إذا كان الجفاف قد حد من القدرة على  

الخطرة التي تنتجها هذه األشكال من اإلنتاج الصناعي قد ال يكون من الممكن التعامل معها أو تنظيفها بأكثر الطرق 

حدث   بسبب  األرض،  على سطح  خطرة  جسيمات  على  تحتوي  بالجفاف  المنكوبة  المنطقة  كانت  إذا  فعالية.  الممكنة 

 196قلة المطر قد تسمح للرياح بالتقاط وتحريك هذه الجسيمات على مساحة أكثر انتشاًرا. صناعي أو طبيعي، فإن 

األكثر جفافا في والية تكساس. خالل هذا الوقت، دمر الجفاف الوالية مما تسبب في نقص  هو    2011عام  كان    اآلثار:

أيًضا في أضرار جسيمة    2011عام    في مياه الشرب، والخسائر االقتصادية والزراعية على حد سواء. تسبب الجفاف في

 197للبنية التحتية بما في ذلك خطوط الصرف الصحي والطرق ووسائل النقل األخرى التي تحمل نفايات ومواد خطرة.

، ولكن كان هناك خطر متزايد من تدفق المواد  2011في حين لم يتم اإلبالغ عن أي تسرب أو انسكاب نتيجة لجفاف عام  

 البيئية. الخطرة إلى أنظمتنا 

 الطاقة )الطاقة والوقود(  3.8.8.7

أنحاء والية تكساس.    المخاطر: الطاقة في جميع  إنتاج  الطاقة وأنظمة  المياه مكونًا رئيسيًا ألعمال محطات  يعد توفر 

إلى   التبريد  الماء مطلوب طوال عملية اإلنتاج، من  الطاقة، حيث أن  إنتاج  الجفاف على جميع أشكال  يمكن أن يؤثر 

توليد البخار. الماء ضروري أيًضا في زراعة موارد المحاصيل للوقود الحيوي، طاقة التوربينات،    التنظيف، وحتى

نظًرا للترابط بين توفر المياه وإنتاج الطاقة، يمكن أن   198واستخراج المواد الخام لتوليد إنتاج أشكال الطاقة المتعددة. 

 يمكن أن تؤثر على مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية. يؤدي الجفاف إلى انقطاع التيار الكهربائي واألعطال التي 

ون الوطني التابع إلدارة الطاقة األمريكية في دراسة أن الجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى  جالحظ مختبر أر  :اآلثار

ه لتبريد  ويرجع ذلك إلى اعتماد تلك المنطقة على الميا 199بالمئة من إنتاجه من الطاقة.  25فقدان ساحل خليج تكساس لـ 

محطات الطاقة المحلية المزودة بالوقود األحفوري. قد يؤدي الجفاف الشديد إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغاز 

كما أنه سيشكل عبئًا اقتصاديًا على الوالية وخاصة مجتمعات ساحل الخليج التي تدعم    الحرجة؛ونقص وظيفة الدعم  

 هذه المصانع وتؤوي موظفيها. 

 
 ،2015أبريل  30، 10، الصفحة األمن الوطني بالواليات المتحدة"تأثيرات الجفاف على البنية التحتية الحرجة"، إدارة  195

https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

 المرجع نفسه. 196
عام    197 تكساس  في  "الجفاف  بولحسني  "  2011بهني  وتبعاتها،  آثارها  تكساس  :  ،  2015يناير    23،  المائيةسياسة 

implications-and-impacts-its-drought-texas-2011-http://www.texaswaterpolicy.com/blog/2015/1/23/the 
، 2015أبريل  30، 8، الصفحة األمن الوطني بالواليات المتحدةعلى البنية التحتية الحرجة"، إدارة "تأثيرات الجفاف  198

ent.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impactshttps://cont
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

199C.B.   هارتو، ي. إ يان، ي. كDemissie ،D. Elcock ،VC   ،تحليل آثار الجفاف على إنتاج  تايدويل، ك. هاليت، جيه، ماشنيك و م.س ويجوستا
 ،2011مختبر أرجون الوطني، ديسمبر  هرباء بين الوصالت البينية الغربية وتكساس في الواليات المتحدة،الك

 -texas-western-production-electricity-impacts-drought-analysis-i.gov/biblio/1035461https://www.ost
states-united-interconnections 

https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
http://www.texaswaterpolicy.com/blog/2015/1/23/the-2011-texas-drought-its-impacts-and-implications
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://www.osti.gov/biblio/1035461-analysis-drought-impacts-electricity-production-western-texas-interconnections-united-states
https://www.osti.gov/biblio/1035461-analysis-drought-impacts-electricity-production-western-texas-interconnections-united-states
https://www.osti.gov/biblio/1035461-analysis-drought-impacts-electricity-production-western-texas-interconnections-united-states
https://www.osti.gov/biblio/1035461-analysis-drought-impacts-electricity-production-western-texas-interconnections-united-states
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 ثلجية ال  عواصفال 3.8.9

يمكن أن تهب عواصف ثلجية في أي مكان في جميع أنحاء ،  SHMP  وفقا لخطة تكساس للتخفيف من حدة المخاطر

من كرات أو كتل غير منتظمة   وابل الكرات الثلجية تكون  يوالية تكساس. كونه شكل من أشكال هطول األمطار الصلبة،  

بوصات(    6سم )  15بوصة( و    0.2ملليمترات )  5تراوح قطرها بين  . عادة ما يثلجي، ويسمى كل منها حجر  ثلوجمن ال

عدية قوية للهواء، اصتبيئات ذات حركة  وابل الكرات الثلجيةوتكون مرتبطة عادة بالعواصف الرعدية. يتطلب تكوين 

 وابل الكراتتشكل تمثل األعاصير، ودرجات حرارة متجمدة على ارتفاعات منخفضة. عند خطوط العرض الوسطى، 

في المرتفعات    ةكون محصورتميل إلى أن  تبالقرب من المناطق الداخلية للقارات؛ في المناطق االستوائية، و   الثلجية

 العالية. 

 وابل الكرات الثلجية تقدير حجم  

 بوصة  0.25 بحجم البازالء 

 بوصة  0.75 القرش بحجم السنت أو 

 بوصة  1.00 بحجم ربع دوالر

 بوصات  1.25 نصف دوالر 

 بوصات  1.75 ولفجكرة ال

 بوصات 2.50 كرة التنس

 بوصات 2.75 البيسبول

 بوصات 4.00 جريبفروت

 

عن طريق التصادم مع قطرات    ثلجيةحجار الاألتتشكل  ،  SHMP  كما توضح خطة والية تكساس لتخفيف المخاطر

الماء فائقة البرودة. سوف يتجمد الماء فائق التبريد عند التالمس مع بلورات الثلج، أو قطرات المطر المجمدة، أو الغبار، 

المتشكل وصواًل إلى   وابل الكرات الثلجيةأو بعض النوى األخرى. بعد ذلك، يهب تيار الهواء الصاعد للعاصفة مكتسًحا  

مر عبر مناطق من السحابة حيث يتفاوت تركيز الرطوبة وقطرات ت،   وابل الكرات الثلجية ع صعود أحجار  السحب. م 

إلى منطقة ذات تركيز عال من قطرات الماء، فإنه يلتقط هذا األخير   ثلجيحجر الالالماء فائقة البرودة. عندما ينتقل  

 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في  NOAA،(NWS)"تقدير حجم انهمار المطر"، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  200

 https://www.weather.gov/boi/hailsize 

https://www.weather.gov/boi/hailsize
https://www.weather.gov/boi/hailsize
https://www.weather.gov/boi/hailsize
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انتقل   إذا  الال ويكتسب طبقة شفافة.  يتوف  ثلجيحجر  الجليد  إلى منطقة  فإنه يكتسب طبقة من  الماء،  ر فيها معظم بخار 

 األبيض الغير شفاف. 

في االرتفاع في العاصفة الرعدية حتى تفشل الرياح الصاعدة في دعم كتلته بعد ذلك؛    وابل الكرات الثلجيةستمر  تسوف  

فيسقط نحو األرض مع االستمرار في النمو، استنادًا إلى نفس العمليات، حتى يغادر السحابة. ثم يبدأ الذوبان الحقًا أثناء  

تشير خطة برنامج الوالية لتخفيف من   201مروره في الهواء التي تكون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة التجمد. 

خسائر في الممتلكات بقيمة  العواصف الثلجية   تظهر، من المتوقع أن 2023-2018إلى أنه من  SHMPحدة المخاطر 

   إصابة. 35حاالت وفاة، و  1دوالًرا، و   166.637.326دوالًرا، وخسائر في المحاصيل بقيمة   2.521.001.724

  هطول   حاالت  في  FEMA  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابعة  المجتمعية  السالمة  مكونات  3.8.10

 . الثلجية عواصفال

 السالمة واألمن   3.8.10.1

إلى تحطيم النوافذ وتلف األسطح والحد من الرؤية وترك الحطام في وسط العواصف الثلجية يمكن أن تؤدي  :المخاطر

المستجيبون األولون وقتًا أطول للوصول إلى أفراد المجتمع المحتاجين أو منع  الطريق. قد يتسبب ذلك في أن يستغرق  

المستجيبين من الوصول إلى األفراد في منطقة متأثرة تماًما. باإلضافة إلى ذلك، قد تلحق هذه اآلثار أضراًرا بالمباني  

 ، أو تأخير بدء المدارس. الحكومية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجتمعات، أو تأخير في الخدمات الحكومية

الماضية، في عام    19في السنوات الـ    وابل الكرات الثلجيةرغم عدم اإلبالغ عن أي حالة وفاة في تكساس بسبب    :اآلثار

في فورت وورث أثناء محاولته الوصول إلى المأوى أثناء    وابل الكرات الثلجيةأصيب فرد ولقي مصرعه بسبب    2000

  202عاصفة رعدية شديدة. 

 االتصاالت  3.8.10.2

العواصف  على غرار الفيضانات والجفاف واألعاصير والعواصف المدارية واالنخفاضات األرضية، فإن    :المخاطر

للهاتف.  الثلجية   التحتية  واإلنترنت والبنية  الكهرباء  الحيوية مثل خطوط  التحتية  البنية  القدرة على إتالف  لديها  يكون 

التحتية لالتصاالت   البنية  بما في ذلك: زيادة وقت االستجابة ألول ينطوي فقدان  المحتملة،  المخاطر  العديد من  على 

المستجيبين للوصول إلى المحتاجين؛ منع األفراد المحتاجين من طلب المساعدة؛ ووقف أو تأخير في العمليات التجارية  

 العادية. 

الثلجيةلحق  تقد   الكرات  إلى خس  وابل  بالسيارات والمنازل، مما يؤدي  مالية واقتصادية إضافية محتملة  أضراًرا  ائر 

لألفراد وأصحاب العمل في جميع المجتمعات المتأثرة. باإلضافة إلى األضرار التي لحقت بالمركبات يمكن أن تعاني 

 كسر النوافذ وتدمير األسطح. وابل الكرات الثلجيةالمنازل والشركات من أضرار كبيرة حيث يمكن ل

 
 ، 127، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 201

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2000أبريل  13 داالس أوبزرفر،جو باباالردو، "الرياح"،  202

6395809-wind-https://www.dallasobserver.com/news/ill 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.dallasobserver.com/news/ill-wind-6395809
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سلسلة من األعاصير التي وقعت في مقاطعة   SHMPلتخفيف من حدة المخاطر  تصف خطة والية تكساس ل  :اآلثار

تسببت عاصفة قوية   203شخًصا خالل هذا الحدث.  29الشديد. وأصيب حوالي  الثلجوالتي رافقها   2012داالس في عام 

حتلت والية  ، ا 2017في عام    204مليار دوالر تقريبًا.  1.4في خسائر اقتصادية بلغت    2018في شمال تكساس في عام  

، بما في ذلك المساكن، حيث قدرت بـ  وابل الكرات الثلجية تكساس المرتبة األولى في إجمالي خسائر الممتلكات بسبب  

  205مليون عقار متأثر. 1.3

 

. قد تؤدي إمكانية التأخر في االستجابة  الثلجيةعواصف  لاالقتصادية الواسعة النطاق لتقدم هذه األمثلة لمحة عن اآلثار  

أو أفراد المجتمع غير القادرين على طلب المساعدة إلى زيادة احتمال وقوع إصابات أو وفيات،   أوائل المستجيبينمن  

 الشديدة أو األعاصير أو الفيضانات. مصحوبة بالعواصف الرعدية العواصف الثلجية ال سيما عندما تكون 

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.10.3

تصاحب    :المخاطر ما  الثلجية  غالبًا  الفيضانات  العواصف  مزيج  يؤدي  قد  واألعاصير.  الشديدة  الرعدية  العواصف 

الكبيرة إلى أضرار المحاصيل، وعدم وجود خيارات المأوى وابل الكرات الثلجية  المحتملة، والرياح الشديدة، وآثار  

ب، بل لجميع  الحاجة إلى توفير المأوى للناس فحسالعواصف الثلجية    سببوعدم القدرة على الوصول إلى المالجئ. ال ت

أنواع المركبات الشخصية والعامة. بالنسبة لألفراد الذين يفتقرون إلى منطقة مغطاة لوقوف السيارات، هناك قلق متزايد  

، واحتمال وقوع المزيد من الحوادث إذا كانت المركبات وابل الكرات الثلجيةبشأن مكان االحتفاظ بسيارتهم أثناء عاصفة  

 
 ، 40، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 203

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في NOAA،" 2019-1980"مليار دوالر أمريكي للكوارث المناخية والمناخ  204

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events.pdf 
 ، 2019يونيو  20 إنشورانس جورنال،،" الكرات الثلجية"أكثر الواليات التي تضررت فيها المنازل من جراء   205

claims-insurance-damage-hail-ance.com/coverage/homehttps://www.insur 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events.pdf
https://www.insurance.com/coverage/home-hail-damage-insurance-claims


 

 347من  99صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

عا أثناء  الطريق  على  الثلجيةصفة  تسير  الكرات  الشرطة وابل  لمركبات  محمي  سيارات  موقف  هناك  يكون  ال  قد   .

 قد يؤدي هذا إلى ضرر كبير وتأخير في الخدمات العامة.  ؛والحافالت المدرسية وسيارات اإلسعاف على

إلى زيادة  الثلجية  وابل الكرات  قد تؤدي محاوالت األفراد الذين يحاولون العثور بسرعة على مأوى أثناء عاصفة    :اآلثار

الحوادث وزيادة اإلصابات والخسائر المالية للمقيمين في المناطق المتضررة. قد تؤخر األضرار التي تلحق بالمركبات 

العامة بما في ذلك سيارات اإلسعاف وسيارات الشرطة وحافالت المدارس وغيرها من المركبات المحلية أو الحكومية 

مما يؤدي   أوائل المستجيبينلمالجئ الخدمات العامة وأوقات بدء المدرسة ووقت استجابة  أو الفيدرالية بسبب محدودية ا

الحوادث. في عام   المزيد من  إلم التعليمية    48حافلة من أصل    35، تضررت  2017إلى  ليتل  حافلة لمنطقة مدرسة 

 206إلى المدرسة في الوقت المحدد. أدى إلى تأخير وصول األطفال  مما    ةالهائل  وابل الكرات الثلجيةبأضرار بالغة بسبب  

 النقل   3.8.10.4

ضرًرا مباشًرا للمركبات والبنية التحتية للنقل. كما أن السيارات الشخصية  العواصف الثلجية يمكن أن تسبب  :المخاطر

عرضة لتلف النوافذ والمرايا، في حين أن ميزات السالمة مثل الكاميرات قد تتعرض للضرر. تذكر خطة والية تكساس  

ية، فإن الضرر الناتج  نوافذ المركبات الشخص   وابل الكرات الثلجيةكسر  تأنه عندما    SHMPللتخفيف من حدة المخاطر  

يمكن أن يؤثر هذا المستوى من الضرر على جميع   207عن مياه األمطار يمكن أن يجعل السيارة غير قابلة لإلصالح.

من الرؤية وتجبر مشغلي  العواصف الثلجية  وسائط النقل بما في ذلك أوضاع األرض والجو والماء. يمكن أن تضعف  

، يمكن  ثلجيةبعاصفة    ة المتساقط  وابل الكرات الثلجيةآمنة. اعتمادًا على حجم  المركبات على تجربة ظروف قيادة غير  

أن تتلف الفتات وأنظمة دعم النقل األخرى. يمكن أن تتعرض وظائف إشارات المرور، مثل مصابيح المرور وإشارات  

خاطر السالمة البشرية  المشاة، للخطر أو تصبح غير صالحة لالستعمال، حيث ال يكون اإلصالح الفوري خياًرا بسبب م 

 ألفراد الطواقم أثناء هذه األحداث الجوية. 

وابل الكرات  ، قدم مواطنو تكساس مطالبات التأمين ضد أضرار ((NICBوفقًا للمكتب الوطني لجرائم التأمين  :اآلثار

البة مقدمة على  مليون مط  2.9، كانت هناك  2018ديسمبر    31إلى    2016يناير    1أكثر من أي والية أخرى. من    الثلجية 

بسبب   الوطني  الثلجيةالصعيد  الكرات  من    ؛وابل  أكثر  تكساس  ومعظمها عن    811.000قدمت  المطالبات،  من هذه 

التي هبت في  العواصف الثلجية ة والية تكساس للحد من آثار المخاطر الضوء على أحد طتسلط خ 208السيارات التالفة. 

 209. 2012أبريل  3طائرة في  110تسبب في إتالف مطار داالس فورت وورث الدولي والذي 

 
206    ،" المطر  انهمار  دمرها  قد  المدرسية  الصغرى  إلم  حافالت  "معظم  ليندجرين،  دبليوجنيفر  إف  دي  نيوز  إس  بي  ،  2017مارس    27،  سي 

hail/-by-damaged-buses-school-isd-elm-little-https://dfw.cbslocal.com/2017/03/27/most 
 ، 128، صفحة 2018أكتوبر  قسم إدارة الطوارئ في تكساس، خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 207

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
سي بي إس نيوز مطار فورت وورث الدولي بـ  "، الثلجيةوابل الكرات مع معظم مطالبات التأمين ضد أضرار  ة"مرة أخرى، تتصدر تكساس الوطني 208

 ، 2019أغسطس  6 داالس،
 insurance/-damage-hail-nation-tops-https://dfw.cbslocal.com/2019/08/06/texas 

داالس مورنينج "، وابل الكرات الثلجية طائرة تعرضت ألضرار  110"يقول مطار فورت وورث الدولي بـ داالس إن أكثر من تيري ماكسون،  209
 ، 2012أبريل  3 نيوز،

 -there-airplanes-110-than-more-says-airport-fw-https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d
damage/-hail-received 

https://dfw.cbslocal.com/2017/03/27/most-little-elm-isd-school-buses-damaged-by-hail/
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://dfw.cbslocal.com/2019/08/06/texas-tops-nation-hail-damage-insurance/
https://dfw.cbslocal.com/2019/08/06/texas-tops-nation-hail-damage-insurance/
https://dfw.cbslocal.com/2019/08/06/texas-tops-nation-hail-damage-insurance/
https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d-fw-airport-says-more-than-110-airplanes-there-received-hail-damage/
https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d-fw-airport-says-more-than-110-airplanes-there-received-hail-damage/
https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d-fw-airport-says-more-than-110-airplanes-there-received-hail-damage/
https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d-fw-airport-says-more-than-110-airplanes-there-received-hail-damage/
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 الصحة والرعاية الطبية   3.8.10.5

أضراًرا واسعة النطاق للبنية التحتية والممتلكات الشخصية مما قد يؤثر  العواصف الثلجية  يمكن أن تسبب    :المخاطر

يشكل   أن  يمكن  اختالف حجمها،  الطبي. عالوة على ذلك، بسبب  النقل  ووحدات  الطبية  المنشآت  الكرات  على  وابل 

خطرة  ف الثلجية  العواصخطًرا، وقد يكون قاتاًل في بعض األحيان، على صحة اإلنسان وسالمته. يمكن أن تكون    الثلجية

يعد أمًرا خطيًرا للغاية. أثناء عاصفة   وابل الكرات الثلجيةبشكل خاص على السائقين، حيث إن تشغيل مركبة يصيبها  

، قد يطول وقت وصول أول المستجيبين بسبب الظروف الجوية والمخاطر التي تهدد حياتهم. قد  وابل الكرات الثلجية  

جميع أنحاء المسكن. قد تثقب األسطح وقد تحدث أعطال هيكلية، كما يمكن أن يحدث تتحطم النوافذ وتتناثر أجزاؤه في 

معرضون لخطر القذف بواسطة   وابل الكرات الثلجيةتسرب للمياه. ويصبح األفراد العالقين في الخارج بسبب عاصفة 

 عناية طبية. مما يمكن أن ينتج عنه آفات وكدمات وأضرار جسدية أخرى قد تتطلب  وابل الكرات الثلجية

الذي    وابل الكرات الثلجيةمترو داالس فورت وورث. قاطع العواصف الثلجية  ، دمرت  1995أيار )مايو(    5في    :اآلثار

يبلغ حجمه حجم الكرات اللينة حدثًا محليًا كان يعقد في الهواء الطلق يسمى مايفست. كان يحضر هذا الحدث أكثر من  

 400في االنخفاض. أصيب أكثر من    وابل الكرات الثلجيةالخارج عندما بدأ  شخصاَ وقد علقوا جميًعا في    100.000

 211منهم خطيرة، خالل هذا الطقس القاسي.  60شخص بجروح، 

 
 ، 2019مارس   25داالس فورت وورث،  WFAAالصورة من قبل قناة  210

 -north-in-roofs-cars-to-damage-creates-storm-sunday-during-https://www.wfaa.com/gallery/news/local/hail
0ef2e9935945 -ab53-4ca1-182a-ff521afe-texas/287 

، 2019يوليو  23 أكيوويزر، في الواليات المتحدة؟" وابل الكرات الثلجيةاشلي وليامز، "ما هي فرص الموت من جراء  211
us/70007838-the-in-hail-by-killed-being-of-chances-your-are-news/what-https://www.accuweather.com/en/weather 

https://www.wfaa.com/gallery/news/local/hail-during-sunday-storm-creates-damage-to-cars-roofs-in-north-texas/287-ff521afe-182a-4ca1-ab53-%209359450ef2e9
https://www.wfaa.com/gallery/news/local/hail-during-sunday-storm-creates-damage-to-cars-roofs-in-north-texas/287-ff521afe-182a-4ca1-ab53-%209359450ef2e9
https://www.wfaa.com/gallery/news/local/hail-during-sunday-storm-creates-damage-to-cars-roofs-in-north-texas/287-ff521afe-182a-4ca1-ab53-%209359450ef2e9
https://www.wfaa.com/gallery/news/local/hail-during-sunday-storm-creates-damage-to-cars-roofs-in-north-texas/287-ff521afe-182a-4ca1-ab53-%209359450ef2e9
https://www.accuweather.com/en/weather-news/what-are-your-chances-of-being-killed-by-hail-in-the-us/70007838
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 )إدارة( المواد الخطرة.   3.8.10.6

القدرة على اختراق الهياكل الوقائية والمالجئ، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة بالممتلكات.   وابل الكرات الثلجيةل  :المخاطر

بشأن خسائر الممتلكات بسبب   SHMPهذه القدرة المدمرة موضحة في خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر 

مليار دوالر،   2.52ات بنحو والتي قدرت خسائر الممتلك   2023-2019في تكساس في الفترة من  وابل الكرات الثلجية

المدارية   والعواصف  واألعاصير  الشديدة  الساحلية  الفيضانات  بعد  الممتلكات  في  للخسائر  توقعات  أعلى  ثالث  وهي 

تأثير خطير على تخزين   وابل الكرات الثلجيةيمكن أن يكون لضرر الممتلكات الناجم عن   212واالنخفاضات األرضية. 

كبير الحجم، فقد    وابل الكرات الثلجيةمنشآت تخزين المواد الخطرة و / أو اختراقها بسبب  المواد الخطرة. في حالة تلف  

  وابل الكرات الثلجية تحدث تسريبات وتمزقات أخرى وتسمح بانسكاب المواد الخطرة. في المنازل، يمكن أن يتسبب  

ماء الساخن، وما إلى ذلك، مما قد  الحجم في إتالف أغطية فتحات التهوية على المداخن واألفران وسخانات ال  ةكبير

 يعرض األفراد إلى أول أكسيد الكربون والغازات الخطرة األخرى.

 1996بوالية تكساس إلى أنه على مستوى الوالية في الفترة من    SHMPتشير خطة التخفيف من حدة المخاطر    :اآلثار

. يوجد  وابل الكرات الثلجيةناجم عن عواصف ، كان لمقاطعة داالس أعلى تأثير على القيمة بسبب الضرر ال2016إلى 

ات السامة  نبعاثمنشأة لجرد اإل  500، وما يقرب من  (TSCA)مة  امنشأة تابعة لقانون مراقبة المواد الس  23في المقاطعة  

TRI)(  بناًء على موقعها، تكون هذه المنشآت عرضة ألضرار العاصفة التي قد تؤدي   213منشأة للنفايات الصلبة.   12، و

 إلى تسرب المواد مما قد يشكل خطراً على صحة اإلنسان والبيئة.

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.10.7

ياكل،  بالعواصف الرعدية القوية التي تجلب الرياح العاتية التي يمكن أن تتلف اله العواصف الثلجية  ترتبط    :المخاطر

الصعق  خطر  تحمل  التي  البرق  وصواعق  مفاجئة،  فيضانات  حدوث  احتمالية  إلى  تؤدي  التي  الغزيرة  واألمطار 

مسؤوالً فيها فقط عن انقطاع التيار   وابل الكرات الثلجيةبالكهرباء. لهذا السبب، من الصعب تتبع الدرجات التي يكون  

إلى تعقيد استعادة    وابل الكرات الثلجيةيد الوقود. ومع ذلك، قد يؤدي  الكهربائي أو أي تلف آخر في شبكة كهربائية أو تزو 

سبب األضرار غير المتوقعة التي لحقت بمركبات الترميم أو هياكل الحماية أو البنية التحتية  يا  م الطاقة إلى منطقة م 

العراء معرضة بنية تحتية متعلقة بالطاقة موجودة في الخارج وفي  الطاقة نفسها. أي  التدمير   لشبكة  أو  التلف  لخطر 

الثلجية بسبب   الكرات  بها  وابل  التي يسقط  السرعة  يعتمد معدل  الثلجية، حيث  الكرات  الكرات  على حجم    وابل  وابل 

ميال في الساعة، في حين أن  20بحجم كرات الرخام بسرعة حوالي  وابل الكرات الثلجيةنفسه. يمكن أن يسقط  الثلجية

 214مياًل في الساعة.  100بحجم البيسبول يمكن أن تتجاوز  الثلجيةوابل الكرات سرعة 

ولف وكرة التنس( جبوصة )بين حجم كرة ال  2، أنتجت عاصفة مفاجئة كريات ثلجية بحجم  2015أبريل    19في    :اآلثار

في  215ة. موا تحت غطاء محطة الغاز والوقود المحليتفي توم بول. خالل هذا الحدث، كان على سائقي السيارات أن يح

الصورة أدناه، األلواح الشمسية تتعرض للتلف بسبب الحصوات الثلجية. وقع هذا الحدث العاصف في دي إف دبليو 

 
 ، 4، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خاطر بوالية تكساس،خطة التخفيف من حدة الم 212

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2019سبتمبر  18، تم دخول الصفحة في األمن الوطني بالواليات المتحدةطن )المواد الكيميائية("، إدارة "بيانات مستوى البنية التحتية للو 213

https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/search؟groupIds=ab41b78984f7434b9f0b78f2462f6f7d 
 ، 2016أبريل  12 داالس مورنينج نيوز،ها من الحقائق الباردة والصعبة"، ، وغيروابل الكرات الثلجيةتوم ستيل، "مدى سرعة سقوط  214

facts/-hard-cold-other-and-falls-hail-fast-https://www.dallasnews.com/news/2016/04/12/how 
  20 آي ويتنس نيوز، 13إيه بي سي ن األشخاص في جميع أنحاء منطقة هيوستن"، تفاجئ العديد م وابل الكرات الثلجيةأنجيال تشن، "عاصفة انهمار  215

 ، 2015أبريل 
 hail/671187/-with-hit-texas-southeast-of-parts-https://abc13.com/news/several 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/search؟groupIds=ab41b78984f7434b9f0b78f2462f6f7d
https://www.dallasnews.com/news/2016/04/12/how-fast-hail-falls-and-other-cold-hard-facts/
https://abc13.com/news/several-parts-of-southeast-texas-hit-with-hail/671187/
https://abc13.com/news/several-parts-of-southeast-texas-hit-with-hail/671187/
https://abc13.com/news/several-parts-of-southeast-texas-hit-with-hail/671187/


 

 347من  102صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

األلواح  مثل  الطاقة  إنتاج  ومصادر  الشخصية  والمركبات  بالمنازل  أضراًرا  وألحق  وايلي،  من  بالقرب  متروبلكس، 

 الشمسية التي تم تثبيتها فوق هذا المنزل بالذات. 

 

  

 
،  2019أكتوبر  2تضرب شمال تكساس"، مكتب الوطني لجرائم التأمين، تم الدخول في  وابل الكرات الثلجية"عاصفة انهمار  216

texas-northern-slams-storm-https://www.nicb.org/news/blog/hail 

https://www.nicb.org/news/blog/hail-storm-slams-northern-texas
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 األعاصير   3.8.11

من جميع األنشطة التي    بالمئة  14حدث إعصار، أي ما يقرب من    8500، شهدت والية تكساس  2015-1955من  

وتذكر خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر   217وقعت في الواليات المتحدة خالل اإلعصار خالل هذه الفترة. 

SHMP    أن األعاصير ال توزع بالتساوي في جميع أنحاء والية تكساس ولكنها تحدث سنويًا وتتكرر في الثلثين الشماليين

 218دوالر.   961688.810متوسط الخسارة السنوية للدوالر في والية تكساس بسبب األعاصير هو  من والية تكساس.  

، من المتوقع أن  2023إلى عام    2018إلى أنه من عام    SHMPتشير خطة والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  

قيمتها   تبلغ  الممتلكات  في  خسائر  األعاصير  و    650.692.305تمثل  خسائر    23.115.327دوالًرا،  من  دوالًرا 

إصابة. تحتاج جهود التخفيف من حدة األعاصير إلى التفكير في استخدام غرف   382حالة وفاة، و    22المحاصيل، و  

يتم تعيين تصنيف  ،  FEMA  آمنة وتقنيات معززة لإلنشاءات/ هندسة الرياح. وفقًا للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

(  NWSرياح المقدرة واألضرار ذات الصلة. نفذت هيئة األرصاد الجوية الوطنية )لألعاصير استنادًا إلى سرعات ال

لتصنيف األعاصير بشكل أكثر اتساقًا ودقة. تنتج األعاصير   2007، في عام  EF"مقياس فوجيتا المحسن" أو مقياس  

  219رياح أقوى وتتسبب في مزيد من الضرر.  EFذات التصنيفات األعلى على مقياس  

 تعزيز مقياس فوجيتا مع األضرار المحتملة 

 األضرار المحتملة هبوب الرياح الفئة

EF0 
ميل في  65-85

 الساعة

٪( البواليع و /أو المظالت؛ فقدان  20تشمل األضرار فقدان المواد التي تغطي األسقف )>

الفينيل أو ألواح الجدران المعدنية وفروع األشجار المكسورة؛ وسقوط األشجار ضحلة 

 الجذور.

EF1 
ميل في  110 – 86

 الساعة

تشمل األضرار كسر زجاج األبواب والنوافذ ورفع أسطح األسقف وفقدان كبير في أغطية  

المتنقلة أو قلبها من  ٪( وانهيار المداخن وأبواب المرائب ودفع المنازل  20السقف )< 

 األساسات؛ ودفع السيارات المتحركة من على الطرق.

EF2 
ميل في   135 -  111

 الساعة

تشمل األضرار تحرك منازل بأكملها من األساسات. وإزالة أجزاء كبيرة من هياكل السقف 

اقتالعها وانكفاء وإلقاء  وتدمير المنازل المتنقلة؛ وانقالب القطارات وقطع األشجار الكبيرة أو 

 السيارات على األرض.

EF3 
ميل في  165 – 136

 الساعة

تشمل األضرار انهيار معظم الجدران باستثناء الغرف الداخلية الصغيرة؛ وقلع معظم األشجار 

 في الغابات. 

EF4 
ميل   200 – 166

 في الساعة

المباني ذات األساسات الضعيفة  تشمل األضرار تدمير المنازل المشيدة بشكل جيد وتدمير 

 وإلقاء السيارات وغيرها من األشياء الكبيرة 

EF5 200  ميل في الساعة 

األضرار تشمل رفع إطارات المنازل القوية من أساساتها، وحملها إلى مسافة كبيرة، وتفككها؛ 

متر؛ واقتالع األشجار وبالط  100وتطاير قذائف بحجم السيارات في الهواء إلى ما يزيد عن 

 بشكل نظيف. جرف األسطح 

 
 ، 2019أكتوبر  5ي األمريكي، تم الدخول في وطنانات على مستوى مؤسسة البنية التحتية للوطن،" إدارة األمن ال"بي 217

tracks-tornado-toricalgeoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/his-https://hifld 
 ، 91، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 218

azMitPlan.pdfcontent/uploads/2019/08/txH-http://tdem.wpengine.com/wp 
 : مخاطر األعاصير، "الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، 17"نظرة عامة على الدرس  219

https://emilms.fema.gov/IS0277A/groups/1932.html 

https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/historical-tornado-tracks
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://emilms.fema.gov/IS0277A/groups/1932.html
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 FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية الوكالة قبل من لألعاصير المجتمعية  المساعدة وسائل  3.8.12

 السالمة واألمن   3.8.12.1

 220( األعاصير كمخاطر غير متوقعة ومفاجئة.SHMPيصف برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر )  :المخاطر

المناطق   في  والفيدراليين  والحكوميين  المحليين  المسؤولين  وكذلك  االستجابة  لفرق  اليقين  عدم  من  حالة  يخلق  وذلك 

 2019متأثرة وتتطلب مجموعة متنوعة من تخصصات المستجيب األول. خالل حالة التأهب القصوى للطقس في مايو  ال

الوالية، شاركت   أنحاء  المحتملة في جميع  وكاالت حكومية في االستجابة، حيث قدمت    8والتي تضمنت األعاصير 

 AMBUSes.221ة المتنقلة من النوع األول، و  موارد من المستجيب األول مثل فرق إسعاف اإلضراب، والوحدات الطبي

المخاطر  هذه  تؤدي  وقد  الشديدة.  الرعدية  والعواصف  والبرد  العواصف  إلى  باإلضافة  األعاصير  تحدث  ما  وغالبًا 

المصاحبة إلى ارتفاع منسوب المياه أو البرد الشديد أو الصواعق مما يضاعف من أضرارها المحتملة. غالبًا ما تكون  

وهذا يؤدي إلى تحديات ألول المستجيبين   222العواصف التي تحدث أثناء األعاصير أضعف، لكن ال يمكن التنبؤ بها.

الذين يقومون بالبحث واإلنقاذ ألن تهديد األعاصير يزيد من فرصة اإلصابة أو الوفاة. يمكن للرياح العاتية الناجمة عن  

إتال الحطام، مع احتمال  إلى زيادة  األعاصير أن تتخلص من  الكهربائية مما يؤدي  النوافذ أو األنظمة  أو  ف األسطح 

 أضرار المياه أو انقطاع التيار الكهربائي في المنشآت الحكومية أثناء حدوث فيضان أو إعصار.

خاصة خالل    أوائل المستجيبين، هناك فرصة أكبر إلصابة  أوائل المستجيبينمع الحاجة إلى مجموعة متنوعة من    :اآلثار

عديد من المخاطر التي تحدث في نفس الوقت. قد يتعرض أوائل المستجيبون أيًضا لإلصابة أو إعاقة وصولهم إلى  ال

 إلى إصابات أو وفيات إضافية. مما يؤدي  المحتاجين بسبب الحطام المحتمل في الطرق

عالوة على ذلك، قد يؤدي تلف األسطح أو النوافذ أو األنظمة الكهربائية أو غيرها من األضرار الهيكلية إلى خسارة  

نهاية   العامة. خالل عطلة  تأخير في الخدمات  التابعة للوالية وكذلك حدوث  أو  الفيدرالية  المحلية أو  للحكومات  مالية 

كساس قدًرا هائاًل من األضرار الناجمة عن هذه األعاصير مع تدمير ، شهدت فرانكلين بت2019أبريل   13األسبوع في 

بما في ذلك سلطة اإلسكان والمنازل والشركات التجارية المحلية. وخالل    -الجزء األكبر من الجانب الجنوبي من المدينة  

 223اطق المتأثرة.من الوصول إلى المن أوائل المستجيبينحدوث اإلعصار، أعاق الحطام الطرق وعمل ذلك على منع 

 
 ، 167، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 220

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
  20وقت الذي يقترب فيه الطقس العاصف من والية تكساس،" مكتب محافظ والية تكساس، "يعمل المحافظ أبوت على تجهيز موارد الوالية في ال 221

 ،2019مايو 
-tornadoes-and-weather-severe-as-resources-state-prepares-abbott-overnorhttps://gov.texas.gov/news/post/g

texas-approach 
 ،2017"ملحق اإلعصار: خطة إدارة الطوارئ بوالية تكساس، قسم تكساس إلدارة الطوارئ، إدارة السالمة العامة في تكساس، مايو  222

https://www.preparingtexas.org/Resources/documents/State٪20and٪20Fed٪20Plans/2017_12_14_Hurricane_Annex
.pdf 

إعصار مدمر في جميع أنحاء جنوب ووسط المحيط األطلسي بالواليات  أماندا شميدت، كيفن بيرن، "شقيقان صغيران من بين تسعة قُتلوا في اندالع 223
 ، 2019سبتمبر  4المتحدة" أكيوويذر، 

-horrific-of-trail-leaves-children-2-kills-tornado-deadly-news/live-cuweather.com/en/weatherhttps://www.ac
texas/70007983-in-damage 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-prepares-state-resources-as-severe-weather-and-tornadoes-approach-texas
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-prepares-state-resources-as-severe-weather-and-tornadoes-approach-texas
https://www.preparingtexas.org/Resources/documents/State%20and%20Fed%20Plans%20/%202017_12_14_Hurricane_Annex.pdf
https://www.preparingtexas.org/Resources/documents/State%20and%20Fed%20Plans%20/%202017_12_14_Hurricane_Annex.pdf
https://www.accuweather.com/en/weather-news/live-deadly-tornado-kills-2-children-leaves-trail-of-horrific-damage-in-texas/70007983
https://www.accuweather.com/en/weather-news/live-deadly-tornado-kills-2-children-leaves-trail-of-horrific-damage-in-texas/70007983
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 االتصاالت   3.8.12.2

على النحو الالزم    أوائل المستجيبينعلى غرار المخاطر المرتبطة باألعاصير، يتم جلب مجموعة متنوعة من    :المخاطر

لإلعصار، خاصةً عند توقع حدوث أعاصير مع وجود أخطار أخرى، مع مجموعة متنوعة من بروتوكوالت ومعدات 

قد يسهم ذا إلى سوء االتصاالت واالرتباك حول أدوار المستجيبين خالل اإلعصار.  االتصاالت المختلفة. قد يؤدي ه

سوء االتصال أو االرتباك. وقد يفكر المستجيبون أو أعضاء المجتمع  إلى  عدم القدرة على التنبؤ ووقوع األعاصير فجأة  

ار يتجه في اتجاه معين، ولكن بعد المحلي أو المسؤولون المحليون أو الحكوميون أو الفيدراليون ويصرحون بأن اإلعص

 ذلك يغير اإلعصار مساره. 

قد تتسبب الرياح القوية والحطام المتطاير أثناء اإلعصار في إتالف خطوط الكهرباء أو قطع االتصال الهاتفي أو خدمة  

في جميع  اإلنترنت، مما يمنع المحتاجين من الحصول على المساعدة. خالل العواصف الرعدية واألعاصير الشديدة  

أغسطس   في  تكساس  والية  عن  2019أنحاء  اإلبالغ  تم  الكهربائيحالة    75.000،  للتيار  أنحاء   انقطاع  جميع  في 

 87الوالية.

. حيث تستخدم داالس صفارات اإلنذار، بينما ال اإلعصار  إنذارتختلف مجتمعات والية تكساس في استخدام صافرات  

تستخدمها مجتمعات أخرى مثل سان أنجيلو وهيوستن. ترسل هيوستن إنذارات جماعية مماثلة إلنذارات آمبر حيث يقوم  

إلى العديد من المشاكل. أوالً، لقد شهدت المجتمعات التي    فقد يؤدي ذلك  224أعضاء المجتمع بالتسجيل لتلقي الرسائل.

بها صافرات إنذار حيرة لدى السكان عندما يسمعون التحذير؛ وتؤكد المجتمعات لسكانها أن صافرات اإلنذار هذه ليست  

ال  باإلعصاربالضرورة محددة   المجتمعات  ثانياً، تواجه  إيجاد ملجأ في أسرع وقت ممكن.  أنه يتعين  لديها وتعني  تي 

أنظمة مراسلة بداًل من صافرات اإلنذار خطر عدم معرفة السكان لكيفية االشتراك في الخدمة أو عدم فهم الحاجة إلى  

قد تشجع المجتمعات التي ليس لديها صافرات إنذار السكان على مشاهدة  بدالً من ذلك  ثالثًا،    225تسجيلهم لتلقي الخدمة. 

أو تلقي المعلومات عبر وسائل أخرى؛ ومع ذلك، قد ال يتمكن السكان من الوصول إلى األخبار أو االستماع إلى الراديو  

ومما يزيد هذه المشكالت تعقيدًا    226خاصة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.   -الراديو أو بث األخبار أو الوسائل األخرى  

فراد المجتمع لهذه التحذيرات ويذهبون تجاهل أ  -حتى لو انطلقت صافرات اإلنذار أو التنبيهات وفسرت بشكل صحيح    -

 بدالً من ذلك إلى الخارج للتعرف على اإلعصار بدالً من االحتماء منه.

إن لآلثار االقتصادية والسكنية الناجمة عن األعاصير القدرة على تدمير المجتمعات. يمكن أن تتسبب أضرار الرياح  

يرها من الهياكل األساسية مما يؤدي إلى خسائر مالية ومعنوية على المنازل والشركات في تدمير المنازل والشركات وغ

 لألفراد واألسر باإلضافة إلى خسائر اقتصادية للمجتمعات.

قد تؤدي البلبلة بشأن ماهية أجزاء المجتمع المتأثرة بالفعل أو التي ستتأثر باإلعصار إلى تأخير وقت االستجابة   :اآلثار

مزيد من اإلصابات أو الوفيات. يضاف إلى ذلك مشكلة محدودية إمكانات الهاتف   للمستجيبين األوائل مما يؤدي إلى

 
  7  داالس مورنينج نيوز، يقول جيزيس جيمينيز، "لماذا ال يوجد في بعض مدن تكساس صافرات اإلنذار الخارجية؟ تحقيقات كيوريوس تكساس، "    224

 ، 2019فبراير 
-arningw-outdoor-have-cities-texas-some-t-don-texas/2019/02/07/why-https://www.dallasnews.com/news/curious

investigates/-texas-curious-sirens 
 17  فورت وورث ستار تيليجرام،  يقول بيل هننا، "قد تتسبب العواصف الشديدة في إطالق صافرات اإلنذار يوم األربعاء، هل تفهم ما يعنيه ذلك؟"  225

 ، 2019أبريل 
worth/article229286689.html-telegram.com/news/local/fort-https://www.star 

 ، 2019مارس  5 و اليف،سان أنجيل مات تراميل، "ووتش: لماذا لن تعود صافرات اإلنذار الخاصة باألعاصير إلى سان أنجيلو، "  226
angelo-san-back-come-never-will-sirens-tornado-why-23/watch-05-https://sanangelolive.com/news/crashes/2019 

https://poweroutage.us/area/state/texas
https://www.dallasnews.com/news/curious-texas/2019/02/07/why-don-t-some-texas-cities-have-outdoor-warning-sirens-curious-texas-investigates/
https://www.dallasnews.com/news/curious-texas/2019/02/07/why-don-t-some-texas-cities-have-outdoor-warning-sirens-curious-texas-investigates/
https://www.star-telegram.com/news/local/fort-worth/article229286689.html
https://sanangelolive.com/news/crashes/2019-05-23/watch-why-tornado-sirens-will-never-come-back-san-angelo
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واإلنترنت والطاقة في جميع أنحاء المجتمع. وقد يكون لدى األفراد قدرة محدودة على الوصول للحصول على المساعدة،  

ن المساعدة من الوصول إلى أو أي نظام استجابة أولية لحاالت الطوارئ، فقد ال تتمك   911وعندما يصلون إلى نظام  

 السكان في الوقت المناسب. 

مثااًل على تأثير األعاصير على المباني السكنية    2019األخير في مدينة فرانكلين بتكساس في عام    EF3يعطي إعصار  

رار منزالً وكنيسة وأربعة شركات. قال العمدة روبرتسون كاونتي إن هذه األض  55والشركات التجارية. حيث تم تدمير  

 227عاًما. 23هي األسوأ منذ 

 

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.12.3

بأنها أحداث    :المخاطر الزراعية  التي تضرب األراضي  ما توصف األعاصير  الحظ  غالبًا  أقل  حسنة  ألن اإلعصار 

التحتية.  البنية  أو  بالناس  الضرر  إلحاق  في  األراضي    229احتمااًل  تدمير  القدرة على  لديها  األعاصير  فإن  ذلك،  ومع 

ًرا ماليًا واقتصاديًا مؤثًرا على المزارعين  ضرالزراعية وإلحاق الضرر بالماشية التي تقع في مسار اإلعصار، مما يخلق  

 المحليين والمجتمع.

 

 

 
 ( فورت وورث.NWSهيئة األرصاد الجوية الوطنية )بواسطة لصورة ا 228
واشنطن دة وأعاصير وفيضانات في أوكالهوما وتكساس حتى ليلة االثنين"، ، "من المتوقع وقوع عواصف شديماتيو كابوتشيو سامينوجيسون  229

 ، 2019مايو  20 بوست،
-ingflood-severe-tornadoes-destructive-scenario-https://www.washingtonpost.com/weather/2019/05/20/nightmare

monday/-texas-oklahoma-expected 

https://www.washingtonpost.com/people/jason-samenow/
https://www.washingtonpost.com/people/matthew-cappucci/
https://www.washingtonpost.com/weather/2019/05/20/nightmare-scenario-destructive-tornadoes-severe-flooding-expected-oklahoma-texas-monday/
https://www.washingtonpost.com/weather/2019/05/20/nightmare-scenario-destructive-tornadoes-severe-flooding-expected-oklahoma-texas-monday/


 

 347من  107صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ء األعاصير لديها القدرة على إلحاق  على غرار المخاطر التي تهدد المالجئ خالل اإلعصار، فإن الرياح العاتية أثنا

ضرر كبير بجميع أنواع البنية التحتية في جميع أنحاء المجتمع بما في ذلك محطات معالجة المياه والمالجئ. على الرغم 

من أنه، كما هو مذكور في قسم األعاصير، تبذل الوالية جهودًا حثيثة لزيادة عدد المالجئ على طول محطات استراحة  

سريعة، إال أن المالجئ المحلية ال تزال في خطر أثناء األعاصير. ونظًرا للتكرار الذي تحدث به األعاصير الطرق ال

قد ال يمكن الوصول إلى المالجئ المحلية أو قد يمثل السفر واالنتقال فباإلضافة إلى األخطار األخرى مثل الفيضانات، 

 إليها خطًرا خالل األحداث المزدوجة. 

قد يكونون إما غير    -بما في ذلك الفيضانات واألعاصير    -المجتمع الذين يقعون في طريق مخاطر متعددة  أفراد    :اآلثار

إلى مأ السفر  أماكنهم    وىمتأكدين من  البقاء في  إذا قرر األفراد  إلى زيادة اإلصابات  أو ملجأ داخلي؛ وقد يؤدي ذلك 

وا السفر إلى المخابئ فقط لمواجهة الفيضانات أو الحطام أو  وتأثروا باألعاصير أو الفيضانات أو البرد أو البرق أو قرر

المناسب.   الوقت  في  ملجأ  إلى  الوصول  من  تمنعهم  التي  األخطار  من  تتأثر و غيرها  التي  الزراعية  المناطق  تفقد  قد 

اس  منطقة شرق تكس  EF-3باألعاصير جزًءا كبيًرا من المحاصيل أو تفقد الماشية. على سبيل المثال، ضرب إعصار  

 230وأدى إلى مقتل العديد من الماشية وتدمير المعدات.  -، مما أدى إلى تدمير مزرعة لأللبان 2019في أبريل 

 النقل    3.8.12.4

شيوًعا بين األعاصير والنقل هي فكرة عدم محاولة تجاوز اإلعصار في المركبة   اتعوواحدة من أكثر الموض  :المخاطر

، إذا لم يكن اإلعصار وشيًكا، فمن المالحظ استخدام مركبة للوصول إلى أبدًا إذا كان اإلعصار قريبًا جدًا. ومع ذلك

بالفعل في هذه   أقوى  الجسر وكأنه مكان آمن، إال أن رياح األعاصير  يبدو االختباء تحت  بينما قد  أقرب مبنى قوي. 

ألخير، ابحث عن ا  المأوىالفتحات، حيث تعمل كقناة يطير الحطام من خاللها مع زيادة خطر اإلصابة. وفي لحظات  

النقل وابق منخفًضا على األرض قدر  ممرات  ما يوجد على طول  أنبوب تصريف منخفض آخر عادةً  أو أي  خندق 

 231اإلمكان. 

الفرد من   يتمكن  لم  إذا  وإلقاء أي مركبة عبر مناطق واسعة من األرض.  تجلب األعاصير رياًحا كبيرة يمكنها رفع 

ان وحماية المناطق المعرضة للخطر في الجسم هو أفضل ممارسة. يمكن أن تتلف مغادرة مركبته، فإن تثبيت حزام األم 

األعاصير أيًضا عالمات الطرق وغيرها من البنية التحتية المرتبطة بالنقل والطرق المغطاة باألنقاض التي تجعلها غير 

اب الرئيسية للتأخيرات المرتبطة  آمنة للسفر أثناء نشاط األعاصير وبعدها. يعد الحطام الناجم عن اإلعصار أحد األسب

بالنقل وإغالق الطرق بعد أن يضرب اإلعصار المنطقة. أثناء حدث مناخي عنيف ومتقطع مثل اإلعصار، قد تتأخر  

خدمة النقل العام أيًضا بسبب تدابير السالمة التي يتعين اتخاذها. حتى دون أن يهبط اإلعصار، يمكن أن تؤدي تحذيرات 

 توقف مؤقت في خدمة النقل العام والجماعي. اإلعصار نفسها إلى

أبريل    :اآلثار مقاطعة  2019في  وتركت   إنخفاضاتثالثة    شيروكي، شهدت  متعددة  أغلقت طرقًا  لإلعصار  أرضية 

وقد أسقطت هذه األعاصير خطوط الكهرباء، وتركت األشجار الكبيرة    232المواصالت البرية في حالة غير مستقرة.

 
 ، 2019أبريل  Dairy Herd Management ،26وايت بكتل، "مصنع ألبان تكساس يلملم بعض األغراض بعدما دمر اإلعصار مزرعته"،  230

farm-devastates-tornado-after-pieces-picking-dairy-https://www.dairyherd.com/article/texas 
 ،2016فبراير   25 قناة ذا ويزر،آنا نوريس، "ماذا تفعل إذا رأيت إعصاًرا أثناء القيادة"،  231

driving-while-tornado-see-do-to-https://weather.com/safety/tornado/news/what 
 ،2019أبريل    20  جاكسونفيل بروجرس،تُقوم بتحديث عدد األعاصير إلى ثالثة أعاصير"،     (NWS)مقاطعة شيروكي: هيئة األرصاد الجوية الوطنية    232

 

https://www.dairyherd.com/article/texas-dairy-picking-pieces-after-tornado-devastates-farm
https://weather.com/safety/tornado/news/what-to-do-see-tornado-while-driving


 

 347من  108صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

منتشرة على الطرق السريعة، وأغلقت عمليات مدرسية لمنطقة ألتو المستقلة. وقد تم إغالق أجزاء من طريق الواليات  

السريع   الوالي  69المتحدة  بينما أغلقت أجزاء من طريق  الطريق  الحية على  الكهربائية  السريع  بسبب الخطوط    21ة 

السريع   المنتشر على نطاق واسع ومنع األشجار وإعاقتها    FM 275و    FM 752و    294والطريق  الحطام  بسبب 

 233لحركة المرور نتيجة لإلعصار.

 

 الطبية الصحة والرعاية   3.8.12.5

فإن    :المخاطر باألعاصير،  التنبؤ  على  القدرة  لعدم  المستجيبيننظًرا  الطبي    أوائل  المجال  في  العاملين  من  وغيرهم 

األوقات التي يتم فيها نقل   -يعتبرون مهمين للغاية لجهود االستجابة والتعافي التي تعقب هذه المخاطر. التدفق الطبي  

شائع خالل الكوارث الجوية المتفرقة التي ال يمكن التنبؤ بها. من الممكن    -لمستشفى  عدد كبير من األفراد المصابين إلى ا

أن يؤدي شيوع األعاصير التي تحدث دون سابق إنذار إلى حد ما دون اتباع نمط يمكن التنبؤ به إلى حدوث حوادث  

من المرضى. بسبب الحطام  اعصارية تؤدي إلى تدفقات سريعة وكبيرة مما يخلق الحاجة إلى عالج طبي لعدد كبير  

الشائع في األعاصير، قد تواجه الخدمات الصحية والطبية أيًضا صعوبة في الوصول إلى األفراد المحتاجين ألن الطرق 

وممرات النقل األخرى قد ال تكون صالحة للسير. قد يكون من الصعب أيًضا إغالق الطرق للحركة اآلمنة للمرضى، 

 واقع الطبية التي ضربها إعصار.إلى جانب إمكانية إخالء الم 

 
 -to-tornadoes-of-number-upgrades-nws-county-https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee

fbbde0319a81.html-8e8b-11e9-6394-three/article_f9c50e4a 
،  2019أبريل  13، جاكسونفيل بروجريس"ألتو يلغي الفصول، وأغلقت العديد من الطرق بسبب األضرار الناجمة عن العاصفة والحطام"،  233

-storm-to-due-closed-roads-several-classes-cancels-https://www.jacksonvilleprogress.com/news/alto
a7eabcebab0e.html-b570-11e9-5e44-damage/article_f809d1d0 

،  KLTV Channel 7أعاصير قد ضربت شرق تكساس، "  6(: بيانات جديدة تؤكد أن NWS) جاري باس، "هيئة األرصاد الجوية الوطنية 234
ABC ،19  2019أبريل ،texas /-east -ith-tornadoes-confirms-data-new-https://www.kltv.com/2019/04/18/nws 

https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee-county-nws-upgrades-number-of-tornadoes-to-three/article_f9c50e4a-6394-11e9-8e8b-fbbde0319a81.html
https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee-county-nws-upgrades-number-of-tornadoes-to-three/article_f9c50e4a-6394-11e9-8e8b-fbbde0319a81.html
https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee-county-nws-upgrades-number-of-tornadoes-to-three/article_f9c50e4a-6394-11e9-8e8b-fbbde0319a81.html
https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee-county-nws-upgrades-number-of-tornadoes-to-three/article_f9c50e4a-6394-11e9-8e8b-fbbde0319a81.html
https://www.jacksonvilleprogress.com/news/alto-cancels-classes-several-roads-closed-due-to-storm-damage/article_f809d1d0-5e44-11e9-b570-a7eabcebab0e.html
https://www.jacksonvilleprogress.com/news/alto-cancels-classes-several-roads-closed-due-to-storm-damage/article_f809d1d0-5e44-11e9-b570-a7eabcebab0e.html
https://www.kltv.com/2019/04/18/nws-new-data-confirms-tornadoes-hit-east-texas/


 

 347من  109صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

، أفاد مركز إيست تكساس الطبي  2017أبريل    29خالل وقوع إعصار دمر أجزاء من منطقة شرق تكساس في    :اآلثار

شخًصا في ثالثة مستشفيات مختلفة في المنطقة. ومن أصل حاالت الوفاة اإلحدى عشر التي حدثت في   52أنه تم قبول 

حاالت وفاة إلى   4والغربي من الواليات المتحدة خالل هذا الحدث الجوي، يمكن أن تنسب جميع أنحاء الجزء الجنوبي 

كانتون. منطقة  في  وهي   235األعاصير  تكساس  شرق  مقاطعات  على  نزوالً  أعاصير  سبعة  ضربت  المجمل،  وفي 

ميالً  180وجلب عواصف بسرعة  EF-4وراينز وفان زاندت. ووصل أقوى إعصار إلى مستوى  وهوبكنزهندرسون 

 236في الساعة على طول مساره من يوستاس إلى كانتون.

 

 )إدارة( المواد الخطرة.   3.8.12.6

عندما يدمر إعصار مبنى سكني أو تجاري أو غير ذلك، ينتشر ويتناثر كل ما بداخل ذلك الهيكل في جميع   :المخاطر

أنحاء المنطقة. تعد إدارة النفايات والتخلص منها مهمة كبيرة يجب أن تتم بعد حدوث اإلعصار، حيث يمكن أن يؤدي  

لبشرية. كما أن انتشار المواد الخطرة في جميع أنحاء  الحطام إلى مواقف خطرة تهدد كل من الصحة والسالمة البيئية وا

المنطقة أمر مهم أيًضا بعد حدوث اإلعصار، حيث يصعب التنبؤ بمسار اإلعصار وبالتالي التخطيط له؛ فعندما يتعلق 

لحد من األمر بإزالة المواد والمواد السامة أو التخلص منها، يمكن أن تكون هذه األفعال فكرة الحقة. ومع ذلك، فإن ا

 تشبع المجاري المائية والتربة األرضية بالمواد الخطرة يمكن أن يساعد في حماية الموارد الطبيعية.  إمكانية

 
قتياًل، وإصابة العشرات بعد أن ضربت األعاصير تكساس، جنوبًا"، إن بي   11كورت تشيربس، وجيما ديكسميرو، ووفيل هيلسل، وودانيال سيلفا، " 235

 ، 2017أبريل  29سي لألخبار، 
 n752926-texas-east-hit-tornadoes-after-hurt-50-https://www.nbcnews.com/news/weather/over 

،   NOAA،(NWS)نية حدث إعصار شرق تكساس،" هيئة األرصاد الجوية الوط 2017أبريل  29" 236
29apr2017-https://www.weather.gov/fwd/tornadoes 

داالس أعاصير قاتلة"،  7جاي إس لي، "تم العثور على شخصين كانا مفقودين سالمين أثناء حفر منطقة شرق تكساس عبر الدمار الذي سببته  237
 ، 2017أبريل  30 رنينج نيوز،مو

https://www.dallasnews.com/news/weather/2017/05/01/2-missing-people-found-safe-as-heartbroken-east-texas-
digs-through-destruction-of-7-deadly-tornadoes/ 

https://www.nbcnews.com/news/weather/over-50-hurt-after-tornadoes-hit-east-texas-n752926
https://www.nbcnews.com/news/weather/over-50-hurt-after-tornadoes-hit-east-texas-n752926
https://www.nbcnews.com/news/weather/over-50-hurt-after-tornadoes-hit-east-texas-n752926
https://www.weather.gov/fwd/tornadoes-29apr2017
https://www.dallasnews.com/news/weather/2017/05/01/2-missing-people-found-safe-as-heartbroken-east-texas-digs-through-destruction-of-7-deadly-tornadoes/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2017/05/01/2-missing-people-found-safe-as-heartbroken-east-texas-digs-through-destruction-of-7-deadly-tornadoes/
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كان قد دمر األسطح والمرائب وأدى النهيار الجدران   2012بعد أن ضرب إعصار منطقة أرلينجتون في عام    :اآلثار

التي كانت مخزنة داخل هذه المباني في المنطقة. بعض العناصر وهدم المنازل وغيرها من المباني، انتشرت العناصر 

التي ألقاها اإلعصار تشمل مبيدات األعشاب ومبيدات حشرية واإلضاءة الفلورية لألبنية، وبطاريات السيارات والمنازل 

وقد تم إحضار    وزيوت المحركات وسائل نقل الحركة ومواد الطالء. كل هذه المواد، إذا انفجرت، يمكن أن تكون خطرة؛

المتأثرة. كان اإلعصار، في أرلينجتون فقط،  المواقع  المنطقة لجمع وتنظيف  الخطرة في  المواد  السيطرة على  أطقم 

 238رطل من النفايات. 000.12مسؤوالً عن إنتاج 

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.12.7

كهربائية الموجودة فوق سطح األرض  يمكن أن تتسبب قوة رياح األعاصير في إتالف أو تدمير المرافق ال  :المخاطر

الطاقة   لشبكة  التحتية  البنية  تصبح  أن  ويمكن  تقريبًا،  مؤكد  أمر  الكهربائي  التيار  انقطاع  إن  اإلعصار.  خالل حدوث 

معرضة للخطر عند تعرضها للحطام المتطاير وسرعة الرياح العالية المرتبطة باإلعصار. في نهاية المطاف، أي شيء  

و خطوط الطاقة غير المدفونة في األرض يمكن أن يتلف أو يدمر. من خزانات وقود وخطوط أنابيب  يتعلق بالطاقة أ

موجودة فوق سطح األرض إلى خطوط الكهرباء وأبراج النقل، ويمكن أن تصبح البنية التحتية المكشوفة غير صالحة  

 ية. لالستعمال وتترك اآلالف من األفراد بدون كهرباء وغيرها من الموارد الحيو 

شخًصا مصابًا بجروح تتطلب   12الذي خلف    EF-3، تعرضت مدينة فرانكلين إلعصار  2019أبريل    13في    :اآلثار

منزالً، وتدمير خط نقل الكهرباء، وتدمير محطة   55عالًجا من قبل الموظفين الطبيين. وأفيد أنه تم تدمير ما مجموعه  

ميالً إلى الجنوب الشرقي من   65كلين، التي تقع على بعد حوالي كان غالبية سكان فران 239توزيع الكهرباء بشكل كبير. 

ونقلت الصحيفة عن تشارلز   240ساعة نتيجة لإلعصار.  72نسمة بدون كهرباء لمدة تصل إلى    1500واكو، البالغ عددهم  

 241إليسون قاضي مقاطعة روبرتسون قوله "لقد فقدنا حوالي نصف الجانب الجنوبي من فرانكلين".

 
 ،2012أبريل  CBS DFW ،19"التخلص من النفايات السامة درسًا كبيًرا في تنظيف مخلفات عاصفة اإلعصار،"  238

cleanup/-storm-tornado-in-issue-big-a-waste-https://dfw.cbslocal.com/2012/04/19/toxic 
، 2019أبريل  15 ذا إيجل،منزالً، أفاد بذلك المسؤولون "  55" إعصار في فرانكلين يدمر  239

-11e9-5f3c -say/article_3aefdefc-officials-homes-destroys-franklin-in-https://www.theeagle.com/news/local/tornado
d3cd07fec248.html-b4dc 

، 2019أبريل  EF3 " ،TV-KBTX ،13ت تماًما" بواسطة إعصار جوش جوربت، " ذا ليتيست: أجزاء من فرانكلين "دمر  240
-County -Roberston-in-tornado-following-reported-damage-https://www.kbtx.com/content/news/Heavy

508540001.html 
سي  يضرب كال من فرانكلين وتكساس، ويسبب أضرارا على نطاق واسع، "    EF-3يقول براندون سكوت وكلو ألكساندر، "إنه يشبه القنبلة" | إعصار    241

 ، 2019أبريل  14 بي إس خو نيوز،
 -causes-texas-franklin-hits-tornado-3-ef-bomb-a-like-looks-https://www.khou.com/article/news/local/texas/it

face932457d4-8a9b-4463-6487 -7a189c65-damage/285-widespread 

https://dfw.cbslocal.com/2012/04/19/toxic-waste-a-big-issue-in-tornado-storm-cleanup/
https://www.theeagle.com/news/local/tornado-in-franklin-destroys-homes-officials-say/article_3aefdefc-5f3c-11e9-b4dc-d3cd07fec248.html
https://www.theeagle.com/news/local/tornado-in-franklin-destroys-homes-officials-say/article_3aefdefc-5f3c-11e9-b4dc-d3cd07fec248.html
https://www.kbtx.com/content/news/Heavy-damage-reported-following-tornado-in-Roberston-County-508540001.html
https://www.kbtx.com/content/news/Heavy-damage-reported-following-tornado-in-Roberston-County-508540001.html
https://www.khou.com/article/news/local/texas/it-looks-like-a-bomb-ef-3-tornado-hits-franklin-texas-causes-widespread-damage/285-7a189c65-%206487-4463-8a9b-face932457d4
https://www.khou.com/article/news/local/texas/it-looks-like-a-bomb-ef-3-tornado-hits-franklin-texas-causes-widespread-damage/285-7a189c65-%206487-4463-8a9b-face932457d4
https://www.khou.com/article/news/local/texas/it-looks-like-a-bomb-ef-3-tornado-hits-franklin-texas-causes-widespread-damage/285-7a189c65-%206487-4463-8a9b-face932457d4
https://www.khou.com/article/news/local/texas/it-looks-like-a-bomb-ef-3-tornado-hits-franklin-texas-causes-widespread-damage/285-7a189c65-%206487-4463-8a9b-face932457d4
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 ،2010أبريل  13 ذا إيجل،تصوير ريبيكا فيدلر،  242

974ed29648c0.html-8753-11e9-5e39-jpg/image_05765016-tornado-://www.theeagle.com/franklinhttps 

https://www.theeagle.com/franklin-tornado-jpg/image_05765016-5e39-11e9-8753-974ed29648c0.html
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 شديدة ال  رياحال  3.8.13

( الرياح الشديدة بأنها أحداث رياح مستقيمة وطويلة العمر SHMPيُعرف برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر )

ذلك األعاصير والعواصف الرعدية الشديدة.  يمكن أن تحدث بمفردها أو ترافق أحيانًا مخاطر طبيعية أخرى بما في  

 يمكن أن تحدث أحداث الرياح الشديدة في أي مكان في والية تكساس. يشير برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر

SHMP    إلى أن الرياح الشديدة تشكل تهديدًا لألرواح والممتلكات والمرافق الحيوية بشكل أساسي بسبب تأثيرات الحطام

الرياح المتطاي تسببها  التي  األضرار  أكثر  الكهرباء.  وتأثيرها على خطوط  إسقاطها  يتم  التي  الهياكل  أو  واألشجار  ر 

 الشديدة تكون على هياكل البناء الخفيفة )أي المنازل المصنعة(.

متوقعة  توضح خريطة منطقة الرياح أدناه مناطق مخاطر الرياح في الواليات المتحدة بأكملها بناًء على أعلى سرعات 

للرياح. تأخذ الخريطة في االعتبار جميع مخاطر الرياح بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعواصف الرعدية الشديدة  

واألعاصير المدارية واألعاصير. ترتبط المناطق بأعلى سرعة رياح لذلك اإلقليم. تعرض الخريطة أيًضا مناطق خاصة  

موازٍّ لمواصفات التصميم الخاصة بالملجأ أو الغرفة اآلمنة. عادةً ما معرضة لخطر الرياح. ترسم سرعات الرياح خط  

ميل في الساعة وتوقع أقصى سرعة بمقدار    200إلى    160تحتاج تكساس إلى ملجأ / أكثر أمانًا لمقاومة الرياح من  

 243ميالً في الساعة.  250

، من المتوقع أن  2023-2018 ا بينرة م إلى أنه في الفت SHMPتشير خطة برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر 

دوالًرا في المحاصيل    30.697.559دوالًرا، وخسائر    338.496.656تشكل الرياح الشديدة خسائر في الممتلكات تبلغ  

 إصابة.  108حالة وفاة و  12و 

 
 ، 172، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 243

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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 FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية الوكالة قبل من الشديدة  للرياح المجتمعية  المساعدة وسائل  3.8.14

 السالمة واألمن   3.8.14.1

يمكن أن تظهر الرياح الشديدة جميع المخاطر المذكورة أعاله ومن المحتمل أن تشمل جميع مخاطر المواد   :المخاطر

. يمكن للرياح الشديدة وحدها أن تخلق ظروف أوائل المستجيبينالخطيرة المذكورة أعاله جميع الخدمات الحكومية و 

إلى الوصول  يحاولون  الذين  األوائل  للمستجيبين  آمنة  غير  يحاولون    قيادة  الذين  المجتمع  ألفراد  أو  المجتمع،  أفراد 

الوصول إلى المالجئ، أو ألي شخص يحاول إخالء منطقة متأثرة. تمتلك الرياح أيًضا القدرة على إتالف البنية التحتية  

  خاصةً عن طريق إسقاط األشجار التي تقع على خطوط الكهرباء   -العامة والمنازل والشركات والممتلكات الشخصية  

أو المباني أو الممتلكات الشخصية. قد تؤدي الرياح أيًضا إلى تفاقم األضرار الناجمة عن األخطار األخرى؛ إذا ألحقت  

الرياح أضراًرا بسقف أحد المنازل أو األعمال التجارية أو أي هيكل آخر، فقد تدخل المياه إلى المبنى التالف بالفعل،  

 ح القوية خطوط الكهرباء، مما يعوق استمرار الخدمات العامة لفترة طويلة. مسببة المزيد من الضرر. قد تتلف الريا

 
 ، 2011سبتمبر  13"الخطر المزدوج: قد تقلل قوانين البناء من المخاطر الناجمة عن المخاطر المتعددة،" المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا،  244

-due-risks-underestimate-may-codes-building-jeopardy-events/news/2011/09/double-https://www.nist.gov/news
hazards-multiple 

 مناطق الرياح في الواليات المتحدة*
 

 1المنطقة 
 ميل في الساعة 130

 2المنطقة  
 ميل في الساعة 160

 3المنطقة  
 ميل في الساعة 200

 4المنطقة  
 ميل في الساعة 250

 

 مناطق الرياح 

 اعتبارات أخرى
 منطقة رياح خاصة 

 حساسة لإلعصارمنطقة 

تتوافق معايير قياس سرعة الرياح مع 
ASCE 7-05 

 ثواني 3هبوب رياح لـ -
 قدم فوق الدرجة 33-
 التعرض ج-

 

https://www.nist.gov/news-events/news/2011/09/double-jeopardy-building-codes-may-underestimate-risks-due-multiple-hazards
https://www.nist.gov/news-events/news/2011/09/double-jeopardy-building-codes-may-underestimate-risks-due-multiple-hazards
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نسمة بدون   88.000والعاصفة الرعدية في شمال تكساس أكثر من    2019تركت الرياح الشديدة خالل مارس    :اآلثار

ميالً في الساعة أضرار على نطاق واسع بما    90وبالمثل، في لونجفيو، تركت الرياح التي بلغت سرعتها    245كهرباء. 

 246عميل.   000.17في ذلك انقطاع الكهرباء عن 

 االتصاالت  3.8.14.2

الرياح الشديدة وحدها قد تخلق احتمالية انقطاع الطاقة. كما هو موضح أعاله، فإن انقطاع التيار الكهربائي    :المخاطر

من البحث عن أفراد المجتمع المحتاجين أو الذين يطلبون المساعدة.    أوائل المستجيبينمكن أن يمنع أعضاء المجتمع أو  ي

ويمكن أن يكون انقطاع التيار الكهربائي مشكلة، خاصة إذا كانت هذه االنقطاعات في المطارات. إذا توقفت الطاقة أثناء  

الحد   إلى  ذلك  يؤدي  فقد  الشديدة،  بالطائرات.  الرياح  الهوائية  التحكم  أجهزة  اتصال  غرار    247،248من  على  وذلك 

إلى التشويش    لكاألعاصير، نظًرا ألن الرياح العاتية ترتبط بمجموعة متنوعة من المخاطر األخرى المحتملة، فقد يؤدي ذ

 نتقال إلى ملجأ محلي. واالرتباك بشأن ما إذا كان يجب البقاء في مكان ما أثناء وقوع حدث من أحداث الرياح أو اال

يمكن للرياح القوية أن تحد من السفر أو توقفه ليس فقط ألفراد المجتمع الذين يحاولون الوصول إلى العمل أو المدرسة،  

ولكن أيًضا للشحن وحركة الموانئ؛ وهذا التوقف في حركة المرور التجارية من المحتمل أن يؤدي إلى آثار اقتصادية  

 فادحة. 

دي االرتباك حول ما إذا كان البقاء في مكانك أو االنتقال إلى ملجأ ما إلى وقوع حالة تحدث فيها إصابات  قد يؤ   :اآلثار

، شهدت مقاطعة لوبوك عاصفة ترابية )هبوب( إلى جانب رياح شديدة بلغت سرعتها 2019أو وفيات متزايدة. في أبريل  

  249من حوادث السيارات. حد من الرؤية وفي العديد تسببت في الكم / ساعة وقد  65-80

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.14.3

المرتبطة   :المخاطر واآلثار  المخاطر  فإن  الرعدية،  والعواصف  باألعاصير  غالبًا  ترتبط  الشديدة  الرياح  ألن  نظًرا 

باألعاصير ترتبط غالبًا بالرياح الشديدة. وقد تهب الرياح الشديدة وتبعثر الحطام مثل أطراف األشجار وخطوط الكهرباء  

يؤدي ذلك إلى عرقلة طرق التوزيع أو انقطاع التيار الكهربائي    وغيرها من العناصر الكبيرة وتلقي بها إلى الطرق. وقد

 في منطقة معينة. وذلك قد يعيق األفراد الذين يحتاجون للوصول إلى ملجأ. 

 
ت  245 تارانت وداالس،"    000.88ضرب شمال تكساس مخلفة أكثر من  دومينجو راميريز وبيل هننا، "عاصفة  ستار  مواطن بدون كهرباء في مقاطعة 

 ، 2019مارس  13 تيلجيرام،
le227467204.htmlworth/artic-telegram.com/news/local/fort-https://www.star 

246"NWS:  " ،تسببت الرياح التي تسير في خط مستقيم في وقوع أضرار في لونج فيوKLTV،10   2019مايو ، 
longview/-damage-caused-winds-line-straight-https://www.kltv.com/2019/05/10/nws 

جيزوس خيمينيز وكلير كاردونا، "تم استعادة معدات النقل الجوي في مطار داالس فورت ورث الدولي؛ أخرجتها العواصف من داالس فورت وورث   247
 ، 2019يونيو  24 ،داالس مورنينج نيوز" 
-move-storms-airport-dfw-at-restored-equipment-traffic-https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/06/24/air

worth/-fort-allasd-of-out 
ميالً في الساعة في داالس   109خوسيه جيمينيز ولويد برومفيلد وسارة ساردر، "عواصف الصباح الباكر تنتج رياحاً قوية ومدمرة تصل سرعتها إلى  248

 ، 2019مارس  14 داالس مورنينج نيوز،فورت وورث"، 
-wind-ingdamag-powerful-produce-storms-morning-https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/03/14/early

fort-dallas-in-mph-109-to-up-gusts-  /يستحق 
 ،2019يونيو  6 واشنطن بوست،ماثيو كابوتشي، "هبوب هائل يبتلع مقاطعة لوبوك بتكساس"،  249

-wednesday-dust-texas-lubbock-engulfed-haboob-https://www.washingtonpost.com/weather/2019/06/06/massive
like/-was-it-what-is-this 

https://www.star-telegram.com/news/local/fort-worth/article227467204.html
https://www.kltv.com/2019/05/10/nws-straight-line-winds-caused-damage-longview/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/06/24/air-traffic-equipment-restored-at-dfw-airport-storms-move-out-of-dallas-fort-worth/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/06/24/air-traffic-equipment-restored-at-dfw-airport-storms-move-out-of-dallas-fort-worth/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/03/14/early-morning-storms-produce-powerful-damaging-wind-gusts-up-to-109-mph-in-dallas-fort-%20يستحق/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/03/14/early-morning-storms-produce-powerful-damaging-wind-gusts-up-to-109-mph-in-dallas-fort-%20يستحق/
https://www.washingtonpost.com/weather/2019/06/06/massive-haboob-engulfed-lubbock-texas-dust-wednesday-this-is-what-it-was-like/
https://www.washingtonpost.com/weather/2019/06/06/massive-haboob-engulfed-lubbock-texas-dust-wednesday-this-is-what-it-was-like/
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عميل بما في ذلك ما ال    80.000ال يقل عن    عما ، انقطعت الكهرباء  2019خالل حادثة قوية للرياح في يونيو    :اآلثار

 250بقالة في داالس؛ واضطرت هذه المحالت لإلغالق المؤقت. يقل عن ستة متاجر 

 النقل   3.8.14.4

يمكن أن تتسبب الرياح الشديدة بشكل كبير مثل األعاصير في تأخيرات مرورية وقد تتلف البنية التحتية للنقل   :المخاطر

ت أن  ويمكن  التجارية.  والمركبات  الشخصية  الشديد  نهاروالمركبات  للرياح  والطرق  المرور  على  إشارات  وتسقط  ة 

، بما في ذلك الشاحنات نصف المقطورة وشاحنات   األرض. ومن الممكن أن تتعرض المركبات التي بها مركز ثقل عالٍّ

النقل، لرياح قوية على خط مستقيم والتي يمكن أيًضا أن تدفع هذه المركبات. يمكن للرياح الشديدة أن تقلل من القدرة  

الراكد  االستيعابية ألي طريق وذلك من خالل   الماء  الرياح ودفع  بفعل  الحطام  الرمال وتطاير  النفايات وبعثرة  رمي 

عليها مما يجعل السفر عليها غير آمن. خالل أحداث الرياح الشديدة، المرتبطة عادة بالعواصف الرعدية، يمكن لألشجار 

واد التي تلقيها الرياح على الطرق على  التي تم اقتالعها أيًضا إعاقة أو إتالف البنية التحتية للنقل. ويمكن أن تؤثر الم 

 251حركة المرور من خالل تقليل مسافة الرؤية للسائق. 

، انقشعت الرياح العاتية والعاصفة الرعدية عن مدينة داالس مخلفة وراءها دمار إلشارات 2019في أوائل يونيو    :اآلثار

إشارة مرور ال تملك أي قدرات    496كان هناك  بالمئة منها ال يعمل بشكل صحيح، ف  41ما جعل  م المرور في المدينة  

ا تسبب في تأخير حركة المرور  م إشارة مرور مضيئة باللون األحمر م   168اتصال أو تركت غير صالحة للعمل، و  

 252الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة. 

 
 ، 2019يونيو  10 ايه بي سي نيوز،جيسون وايتلي، "محالت البقالة تنقذ المواد القابلة للتلف في مقطورات مبردة أثناء انقطاع التيار الكهربائي"،  250

-trailers-refrigerated-in-perishables-saving-stores-weather/grocery-https://www.wfaa.com/article/weather/severe
592bba96dd9d -85c1-4fb1-8bc2-5be68ce2-outage/287-power-dallas-during 

 ، 2019أكتوبر  4"رياح عاتية"، إدارة النقل األمريكية، اإلدارة الفيدرالية للطرق السريعة، في  251
https://ops.fhwa.dot.gov/weather/weather_events/high_winds.htm 

 ،  2019يونيو  11مة عن العاصفة"، مدينة داالس، ا"آخر التطورات اله  252
information-update-storm-http://www.dallascitynews.net/important 

https://www.wfaa.com/article/weather/severe-weather/grocery-stores-saving-perishables-in-refrigerated-trailers-during-dallas-power-outage/287-5be68ce2-8bc2-4fb1-85c1-%2092bba96dd9d5
https://www.wfaa.com/article/weather/severe-weather/grocery-stores-saving-perishables-in-refrigerated-trailers-during-dallas-power-outage/287-5be68ce2-8bc2-4fb1-85c1-%2092bba96dd9d5
https://ops.fhwa.dot.gov/weather/weather_events/high_winds.htm
http://www.dallascitynews.net/important-storm-update-information


 

 347من  116صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 

 الصحة والرعاية الطبية   3.8.14.5

إن المرافق الصحية والطبية، مثلها مثل جميع الهياكل، معرضة للرياح الشديدة أو غيرها من أحداث الرياح    :المخاطر

العاتية التي تأتي مع األعاصير والعواصف المدارية والعواصف الرعدية. ونظًرا ألن السيارات المرتفعة معرضة للدفع  

مشغلو سيارات اإلسعاف وغيرها من مركبات نقل المرضى    أو االنقالب أثناء أحداث الرياح الشديدة، يجب أن يكون

  أوائل المستجيبين الكبيرة على دراية وحذر عند محاولة نقل األشخاص، والتأكد من عدم المخاطرة بإصابة المرضى أو  

أنفسهم. قد تتسبب خطوط الكهرباء المتساقطة والحطام المتناثر في جعل الطرق ونقاط الوصول األخرى غير متاحة  

الحطام   بسبب  الطبية  الخدمات  تأخير  في  العاتية  الرياح  تتسبب  أن  يمكن  المرضى.  إلى  أيًضا  الوصول  محاولة  عند 

وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل من خطوط الكهرباء التي تم قطعها. يمكن أن تتأثر المستشفيات التي تقدم خدمات  

الجوي   السفر  العواصف ألن  بأحداث  الهليكوبتر  أحداث عواصف طائرات  للتطبيق.  قابالً  أو  آمنًا  خياًرا  يكون  قد ال 

الرياح، كما ذكر سابقًا، يمكن أن تؤدي إلى حاالت انخفاض الرؤية أيًضا. وإذا لم تكن الرياح قوية بدرجة كافية لمنع 

 وصول المروحية الطبية إلى المرضى، فقد تحول المخاوف المتعلقة بالرؤية الطائرة دون تحليقها.

من أفراد المجتمع من مركز ويلو   62، كان يتعين نقل 2019عندما ضربت عاصفة رياح شديدة أبيلين في مايو  :اراآلث

سرعتها   بلغت  رياًحا  عن  الناتجة  اآلمنة  غير  المنشأة  بسبب ظروف  التأهيل  وإعادة  للصحة  في   70سبرينجز  مياًل 

 254الساعة. 

 
 ، 2019يونيو  11الصورة بواسطة آن زيمبا، دماجزين،  253

 update/-outage-electrical-dallas-daily-https://www.dmagazine.com/frontburner/2019/06/your 
لوفيتش، وتيموثي شيب، ولورا جوتشكي، ورونالد و. إردريش، "العاصفة تسببت في أضرار جسيمة في أبيلين بالقرب من طريق وينترز  جريج جاك 254

 ، 2019مايو  18 أبيلين ريبورتر نيوز،"، 7السريع والجنوب 
abilene/3718948002/-damaged-major-causes-https://www.reporternews.com/story/weather/2019/05/18/storm 

https://www.dmagazine.com/frontburner/2019/06/your-daily-dallas-electrical-outage-update/
https://www.dmagazine.com/frontburner/2019/06/your-daily-dallas-electrical-outage-update/
https://www.dmagazine.com/frontburner/2019/06/your-daily-dallas-electrical-outage-update/
https://www.reporternews.com/story/weather/2019/05/18/storm-causes-major-damaged-abilene/3718948002/
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 )إدارة( المواد الخطرة   3.8.14.6

ها القدرة على ضرب ما يبدو قوياً واألنابيب اآلمنة ومرافق التخزين ومركبات النقل الكبيرة رياح شديدة لدي  :المخاطر

التي تحتفظ بمواد خطرة   التخزين  أو سقيفة  المرآب  لمنزل، خاصة  الرياح أضراًرا  إذا أحدثت  والمنازل والشركات. 

حشرية أو كلور المسبح أو الدهانات أو البقع خاصة بأهل البيت مثل الوقود أو المنظفات المسببة للتآكل أو المبيدات ال 

البيئة.  إلى  العناصر وتسربها  الورنيش، يمكن عندئذ انفجار هذه  التسريبات خطراً على    255الخشبية أو  وستشكل هذه 

صحة اإلنسان والبيئة على السواء بالنسبة لمن يعيشون في المنطقة المجاورة، أو إذا تسربت إلى نهر فإنها ستنجرف مع  

يار. يمكن للشركات الخاصة التي تبيع المواد المنزلية الخطرة، أو الشركات التي تخزن المزيد من المواد الكيميائية  الت

المسببة للتآكل، أن تتعرض لنفس الضرر وتكشف عن المواد الضارة المحتملة إن لم يتم حمايتها من أضرار الرياح  

عالية، مثل الشاحنات، لنقل المواد الخطرة تشكل أيًضا خطًرا ألن  الشديدة. إن الشركات التي تستخدم سيارات كبيرة و 

 هذه األنواع من المركبات يمكن أن تنقلب بسهولة إذا كانت الرياح الشديدة قوية بدرجة كافية. 

،  2018يونيو   8بالواليات المتحدة، بالقرب من تشيلدريس في  287أحدث انسكاب خطير على الطريق السريع  :اآلثار

تسريبًا للسوائل المسببة للتآكل والسوائل الحمضية من شاحنة صغيرة مقلوبة. حيث تسببت الرياح الشديدة في انقالب  

فريق التعامل مع المواد الخطرة معالجة الخطر وإجبارهم   الشاحنة مما أدى إلى تسرب المواد الخطرة. وقد تطلب ذلك من

 256على إعادة توجيه حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة. 

 

 
 النفايات المنزلية الخطرة: دليل لتكساس، "لجنة تكساس للجودة البيئية،   255

s://www.tceq.texas.gov/p2/hhwhttp 
.  2018يونيو،  8، نيوز 7إيه بي سي ديبرا باركر، "انسكاب المواد الخطرة يفرض إعادة توجيه حركة المرور بالقرب من تشايلدريس"،  256

childress-near-rerouted-be-to-traffic-forces-spill-https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat 
 ، 2018يونيو،  8 نيوز، 7أيه بي سي تصوير ديبرا باركر،  257

childress-near-rerouted-be-to-traffic-forces-spill-https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat 

https://www.tceq.texas.gov/p2/hhw
https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat-spill-forces-traffic-to-be-rerouted-near-childress
https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat-spill-forces-traffic-to-be-rerouted-near-childress
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 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.14.7

يمكن أن تؤدي الرياح الشديدة إلى سقوط األشجار والمباني المرتفعة عن األرض وغيرها من الحطام على    :المخاطر

خطوط المرافق والبنية التحتية األخرى إلنتاج الطاقة ونقلها. ويمكن للرياح الشديدة أيًضا أن تتلف البنية التحتية للمرافق 

وانحن المرافق  أعمدة  وانكسار  تهشم  وخلخنفسها عن طريق  اإلرسال  أبراج  منصاتها. لاء  المحوالت عن  خالل   258ة 

أحداث الرياح الشديدة التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، يمكن ترك المنازل والشركات بدون كهرباء لعدة أيام  

وحتى أسابيع في المرة الواحدة. ويمكن أن يكون النقطاع التيار الكهربائي هذا تأثيرات اقتصادية على الشركات. ويمكن  

والتجارية أيًضا إذا سقطت البنية التحتية للمرافق، بسبب الرياح، على المنزل أو   أن يحدث تلف في الممتلكات المنزلية

الرياح من    األشغال.هياكل ومواد   للتلف بسبب  الموجودة فوق سطح األرض أكثر عرضة  الكهرباء  يبدو أن خطوط 

حوامل التيار الكهربائي يمكن البنية التحتية األخرى للمرافق ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من األخطار ألن التواجد بجوار  

أن يكون التعامل معه أمرا خطيراً. على سبيل المثال، أثناء أحداث الرياح العاتية، إذا كان ال يزال هناك خط كهرباء  

ساقط وال يزال به كهرباء حية وتسبب في حدوث حريق، فيمكن للرياح العاتية أن تساعد بشكل كبير في انتشار الحريق  

ويمكن لهذا أن يضع المنازل والشركات التي لم تكن مجاورة   259ونشر اللهب على مسافات كبيرة. عن طريق تأجيج  

 خطر لنوع مختلف من المخاطر.الللمنطقة التي تقع فيها الرياح الشديدة في مستويات 

إلى    :اآلثار الرياح  من روكبورت، وصلت سرعة  بالقرب  اليابسة،  إلى  هارفي  إعصار  ف  152عندما وصل  ي ميالً 

عميل بدون كهرباء في جميع أنحاء منطقة كوربوس كريستي. وقد    000.220بسبب الرياح الشديدة، كان    260الساعة. 

لوحظ أن أعلى معدل النقطاع التيار الكهربائي في هذه المنطقة حول منطقة أرانساس باس روكبورت. وعندما وصل  

هناك   كان  ذروته،  إلى  الكهربائي  التيار  باس    عميل  47.000انقطاع  أرانسس  من  القريب  الجزء  في  كهرباء  بدون 

و    2017أغسطس    27معظم المناطق التي تأثرت، كانت قادرة على استعادة الطاقة ما بين    261روكبورت في المنطقة. 

الفيضانات  2017سبتمبر    2 إليها، بسبب  الوصول  تعذر  التي  منطقة هيوستن  في  المواقع  من  العديد  يتم ترميم  ولم   .

  262سبتمبر. 8ى الشديدة، حت

 
كوربس كريستي كولر  مونيكا لوبيز وتيم أكوستا، "أضرار عاصفة كينجزفيل: اآلالف بال كهرباء، الرياح العاتية، واألمطار تتسبب في الضرر، "    258

 ، 2019يونيو  7 تايمز،
 outages/1379266001/-damage-tornado-storm-https://www.caller.com/story/weather/2019/06/07/kingsville 

الرياح العاتية تهدد بالمزيد من األضرار وانقطاعات التيار الكهربائي والحرائق في جنوب غرب الواليات  كريستينا بيدينوفسكي وأليكس سوسنوفسكي، "  259
 ،2019يوليو  1 اكيوويذر،المتحدة،" 

-fires-brush-and-outages-power-damage-more-threaten-winds-news/high-https://www.accuweather.com/en/weather
us/333082-southwestern-in 

 ، 2019أكتوبر   NOAA ،14،(NWS)،" هيئة األرصاد الجوية الوطنية 2017أغسطس،  29-25 -"إعصار هارفي الكبير 260
https://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 

ع التيار الكهربائي في منطقة كوربس كريستي، "شبكة الواليات المتحدة األمريكية اليوم،  : إليكم آخر أخبار انقطا2017جون سي موريتز، "هارفي    261
 ،2017أغسطس  30

 -christi-corpus-outages-power-latest-heres-2017-tory/weather/2017/08/25/harveyhttps://www.caller.com/s
area/603084001/ 

، 2018، تعاون االعتمادية الكهربائية ألمريكا الشمالية، الصفحة السادسة، مارس 2018مارس  تقرير تحليل حادث إعصار هارفي: 262
https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Hurricane_Harvey_EAR_DL/NERC_Hurricane_Harvey_EAR_20180309.pdf 

https://www.caller.com/story/weather/2019/06/07/kingsville-storm-tornado-damage-outages/1379266001/
https://www.caller.com/story/weather/2019/06/07/kingsville-storm-tornado-damage-outages/1379266001/
https://www.caller.com/story/weather/2019/06/07/kingsville-storm-tornado-damage-outages/1379266001/
https://www.accuweather.com/en/weather-news/high-winds-threaten-more-damage-power-outages-and-brush-fires-in-southwestern-us/333082
https://www.accuweather.com/en/weather-news/high-winds-threaten-more-damage-power-outages-and-brush-fires-in-southwestern-us/333082
https://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey
https://www.caller.com/story/weather/2017/08/25/harvey-2017-heres-latest-power-outages-corpus-christi-area/603084001/
https://www.caller.com/story/weather/2017/08/25/harvey-2017-heres-latest-power-outages-corpus-christi-area/603084001/
https://www.caller.com/story/weather/2017/08/25/harvey-2017-heres-latest-power-outages-corpus-christi-area/603084001/
https://www.caller.com/story/weather/2017/08/25/harvey-2017-heres-latest-power-outages-corpus-christi-area/603084001/
https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Hurricane_Harvey_EAR_DL/NERC_Hurricane_Harvey_EAR_20180309.pdf
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 الغابات   حرائق  3.8.15

ف  يُعرِّ   263بالمئة من جميع حرائق غابات.  90في والية تكساس، يتسبب البشر واألنشطة التي يمارسونها في أكثر من  

حريق الغابات بأنه حريق كاسح مدمر ويمكن تصنيفه على أنه حريق    SHMPبرنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر  

أو   أو سطحي  الطقس  بري  الظروف  تشمل هذه  متعددة.  الغابات على ظروف  نشوب حرائق  احتمال  يعتمد  ممتزج. 

المحلي والعوامل الطبوغرافية ووجود مناطق نباتية تعمل كوقود لحرائق الغابات. في حين أن مجموعة متنوعة من  

يمكن أن يكون غير متوقع.    الظروف يمكن أن تساعد في التنبؤ بحدوث حرائق الغابات، إال أن سلوك حرائق الغابات

والبيانات   الغابات  لحرائق  البيئية  لالستجابة  المحدود  الفهم  إلى  الغابات  بحرائق  التنبؤ  إمكانية  في عدم  السبب  يرجع 

  265، 264المحدودة أو غير الدقيقة عن الظروف المحلية واألولويات المحدودة للموارد.

، داخل  2018المئة من سكان والية تكساس(، اعتبارا من عام  ب  70مليون شخص )ما يقرب من    18يعيش ما يقرب من  

البالد.   والية أخرى في  من أي  للخطر أكثر  السكان معرضين  البراري، وهي أكبر مجموعة من  البرية في  الواجهة 

 40، من المتوقع في تكساس أن يتضاعف متوسط عدد أيام التي يحتمل فيها نشوب حرائق غابات من  2050بحلول عام  

 266يوًما في السنة.  80ا إلى يومً 

يمكن أن تؤدي حرائق الغابات إلى حدوث أضرار واسعة النطاق لألراضي والممتلكات السكنية والتجارية والحكومية.  

، الحظ برنامج الوالية  2006إلى عام  1996ففقدان الحياة واإلصابة هو أيضا مصدر قلق مع حرائق الغابات. من عام 

إصابة تم اإلبالغ عنها بسبب حرائق   170م اإلبالغ عنها و  حالة وفاة ت  31أن هناك    SHMPلتخفيف من حدة المخاطر  

 -  2018إلى أنه من    SHMPالغابات في جميع أنحاء الوالية. تشير خطة برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر  

تبلغ  2023 الممتلكات  الغابات خسائر في  المتوقع أن تشكل حرائق    89.490.775دوالًرا، و    330.190.566، من 

من المرجح أن تحدث الفيضانات، وخاصة الفيضانات المفاجئة، إصابة. و   79حالة وفاة و    15دوالًرا كخسائر في المحاصيل و  

بعد الحرائق الهائلة في الغابات، وذلك ألن حرائق الغابات ربما تجعل األرض أقل قدرة على امتصاص الماء. وربما تحدث ظواهر الفيضانات 

ونظًرا    268  . 267نات المعروفة وقد تكون أكثر حدة بسبب حرائق الغابات التي تغير التضاريس وظروف األرض.هذه خارج مناطق الفيضا

فإن جهود تخفيف حرائق الغابات تحتاج  إلى النظر في خطط استخدام   لألضرار الكبيرة التي يمكن رؤيتها بعد حرائق الغابات،

 عن اعتبارات الوصول للطوارئ وتنسيق المواقع وإمدادات المياه.  األراضي التي تعالج كثافة ومقدار التنمية، فضالً 

يمكن عرض شدة حرائق الغابات المحتملة، والمعروفة باسم كثافة الحرائق، من خالل صيغة نموذجية للقياس تعرف 

ع إعطاء  (. تساعد هذه الصيغة النموذجية األفراد على تحديد قوة حرائق الغابات م FISباسم مقياس كثافة الحرائق )

 
 ،2019أكتوبر  4"التحضير لحرائق الغابات"، خدمة غابات تكساس إيه آند إم،  263

https://tfsweb.tamu.edu/PreventWildfire/ 
 ،2011أبريل  13 مجلة اإلدارة البيئية،ماثيو طومسون وديف كالكين، "عدم اليقين والمخاطر في إدارة حرائق البراري: مراجعة، "  264

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2011_thompson_m002.pdf 
 ، 2018أكتوبر   8 بي بي سي،كريس بارانيوك، "السعي للتنبؤ بحرائق الغابات ووقف انتشارها"،  265

wildfires-of-spread-the-stop-and-predict-to-quest-the-http://www.bbc.com/future/story/20180924 
 ، 103، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 266

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
    2020ر يناي 17في  FEMAتم الدخول إلى "فيضان بعد الحريق"  267

fire-after-https://www.fema.gov/flood 
 2020يناير  17في  FEMAتم الدخول إلى "فيضان بعد الحريق"  268

 https://www.ready.gov/sites/default/files/Flood_After_Fire_Fact_Sheet.pdf 

https://tfsweb.tamu.edu/PreventWildfire/
https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2011_thompson_m002.pdf
http://www.bbc.com/future/story/20180924-the-quest-to-predict-and-stop-the-spread-of-wildfires
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.fema.gov/flood-after-fire
https://www.ready.gov/sites/default/files/Flood_After_Fire_Fact_Sheet.pdf
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، تكون  فئات 5من  FISفكرة عن احتمال حدوث ضرر وخطر على الحياة والممتلكات. ويتكون مقياس كثافة الحرائق 

 المقياس في الجدول أدناه.  SHMP. ويعرض برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر 5هي  فئةوأعلى  1هي  فئةأقل 

 ( FISمقياس كثافة الحرائق )فئات 

 وصف الفئة 

 منخفض جدا - 1 الفئة
قدم؛ معدل انتشار منخفض للغاية؛ ال يكتشف. عادةً ما يكون من السهل إخماد   1لهيب صغير جدًا، متقطع، طوله عادة أقل من 

 األساسي والمعدات غير المتخصصة.الحرائق بواسطة رجال اإلطفاء من خالل التدريب 

 منخفض  - 2 الفئة 
قدم؛ كمية صغيرة في نطاق قصير جدا من الممكن اكتشافه. من السهل إخماد الحرائق   2لهيب صغير، عادةً ما يكون طوله أقل من 

 من قبل رجال اإلطفاء المدربين بمعدات واقية وأدوات متخصصة.

 معتدل  - 3 الفئة 

أقدام؛ من الممكن اكتشافه على المدى القصير حرائق يصعب إخمادها؛ يحتاج رجال اإلطفاء المدربين إلى  8إلى لهيب يصل طوله 

دعم من الطائرات أو المحركات والجرافات والمحاريث ليكون اإلطفاء فعاال. زيادة احتمال حدوث ضرر أو أضرار في األرواح  

 والممتلكات.

 مرتفع  - 4 الفئة 

قدًما؛ من الشائع اكتشافه على المدى القصير؛ من الممكن اكتشافه على المدى المتوسط. االقتحام  30يصل طوله إلى لهيب كبير 

المباشر من قبل رجال اإلطفاء المدربين والمحركات والجرافات غير فعال بشكل عام، وقد يكون االقتحام غير المباشر فعااًل.  

 ي األرواح والممتلكات. إمكانية كبيرة لوقوع أضرار أو تلفيات ف 

 جدا مرتفع - 5 الفئة 

قدًما؛ سريع اإلكتشاف على المدى القصير، متكرر اإلكتشاف على المدى البعيد؛ حرائق  150لهيب كبير جدًا يصل طوله إلى 

تلفيات تلحق مستحثة بسبب الرياح. االقتحام غير المباشر فعال بشكل هامشي أمام الحريق. إمكانية كبيرة لوقوع أضرار أو 

 باألرواح والممتلكات. 

 الغابات.  لحرائق FEMA  الطوارئ إلدارة الفيدرالية الوكالة مجتمع إنقاذ وسائل 3.8.16

 السالمة واألمن   3.8.16.1

إلى    :المخاطر واسع  نطاق  على  تندلع  التي  الحرائق  وخاصة  الغابات  حرائق  تحتاج  األخرى،  األخطار  غرار  على 

من   كبيرة  المستجيبينمجموعة  عام  أوائل  في  إم  2011.  آند  إيه  تكساس  غابات  خدمة  حشدت  مستجيبًا    16.690، 

تجابة لحادث الحرائق في جميع طائرة من جميع أنحاء البالد اس  255محرًكا، و    986جرافة، و    244للطوارئ، و  

مع وجود اتفاقيات   -في حين أن االستجابة لحرائق الغابات منظمة بشكل كبير في جميع أنحاء الوالية  270أنحاء الوالية. 

والوكاالت المحلية يعانون   أوائل المستجيبينتظهر األحداث الماضية أن    -الفيدرالية    صادربينية متعددة بين الوالية والم 

هذه القدرة    273، 271،272في الموظفين وليس لديهم المعدات الالزمة لمواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق.   من نقص

 
 182نفس المرجع، صفحة  269

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
،  16لتدمير المنازل"، تكساس إيه آند إم فورست سيرفيس، صفحة  2011قواسم حرائق غابات تكساس المشتركة لعام ال" 270

https://tfsweb.tamu.edu/uploadedFiles/TFSMain/Preparing_for_Wildfires/Prepare_Your_Home_for_Wildfires/Cont
act_Us/2011٪20Texasfpdf 

 ، 2016ديسمبر  7 كليمز جورنال،سارة رفيق وجوزي موسيكو، "غالبية إدارات مكافحة الحرائق في تكساس يعمل بها رجال إطفاء متطوعون"،  271
https://www.claimsjournal.com/news/southcentral/2016/12/07/275425.htm 

كتب مقاطعة باستروب إلدارة  ، تكساس"، م2015اوربان في باستروب في عام -كارين جاكسون، "دراسة حالة عن حريق هيدن باينس وايلد الند  272
 ، 2016مارس  31الطوارئ، 

https://www.co.bastrop.tx.us/upload/page/0027/docs/HPF_Case_Study_final_03312016.pdf 
،  2013مايو  3، تكساس تريبيونإلدارات اإلطفاء، المزيد إلى ميزانية الوالية فضالً عن أرقام"،  روس رامزي، "بالنسبة 273

numbers/-budget-texas-https://www.texastribune.org/2013/05/03/more 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://tfsweb.tamu.edu/uploadedFiles/TFSMain/Preparing_for_Wildfires/Prepare_Your_Home_for_Wildfires/Contact_Us/2011%20Texas%20Wildfires.pdf
https://tfsweb.tamu.edu/uploadedFiles/TFSMain/Preparing_for_Wildfires/Prepare_Your_Home_for_Wildfires/Contact_Us/2011%20Texas%20Wildfires.pdf
https://tfsweb.tamu.edu/uploadedFiles/TFSMain/Preparing_for_Wildfires/Prepare_Your_Home_for_Wildfires/Contact_Us/2011%20Texas%20Wildfires.pdf
https://www.claimsjournal.com/news/southcentral/2016/12/07/275425.htm
https://www.co.bastrop.tx.us/upload/page/0027/docs/HPF_Case_Study_final_03312016.pdf
https://www.texastribune.org/2013/05/03/more-texas-budget-numbers/
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لمستجيب األول ووقوع حوادث. ومما  االمحدودة على االستجابة لحرائق الغابات تزيد من احتمال سوء االتصال وتعب 

النقص في القدرات   الغاباهو  يضاعف من هذا  الدونمات احتمال زيادة حرائق  إلى مئات اآلالف من  ت في الوصول 

واستمرارها من عدة أيام إلى أسابيع؛ النمو السكاني السريع والتطور في واجهة البراري الحضرية هي عوامل تزيد من 

 274هذا النقص. 

درة على التنبؤ إلى جانب القدرة المحدودة للموظفين، ال يمكنهم التنبؤ بحرائق الغابات بأنفسهم؛ ويمكن أن يؤدي عدم الق

، وخاصة رجال اإلطفاء، محاصرين أو في حالة جفاف أو محمومين أو تدمير المركبات بما  أوائل المستجيبينإلى جعل  

 275،276في ذلك الشاحنات والطائرات العمودية والطائرات. 

 

قد يؤدي تعب المستجيب األول ومرضه وسوء تواصله والحوادث إلى زيادة اإلصابات والوفيات، باإلضافة إلى    :اآلثار

في أربع مقاطعات ريفية هي    2006زيادة الخسائر المالية الستبدال المعدات أو المركبات. أدى حريق هائل في عام  

جراي ودوني إلى وفاة رجل إطفاء متطوع. حاول رجل اإلطفاء أن يقود شاحنة مياه  مقاطعات هتشينسون وروبرتس و 

بعيداً عن النيران القادمة، دون أن يعلم أن فريقًا آخر قد أزال الغطاء النباتي، مما خلق تربة ناعمة؛ انزلقت الشاحنة على  

 
 ، 2019أكتوبر  4طر حرائق الغابات، "خدمة غابات تكساس إيه آند إم"، في "خطر الحريق: خ 274

https://tfsweb.tamu.edu/WildfireRisk/ 
 ، 2014مايو  21روبرت أفسيك، "ثالثة تهديدات متعلقة بالحرارة لرجال اإلطفاء وكيفية تفاديها"، فاير ريسكيو،  275

-and-firefighters-to-threats-related-heat-3-rehab/articles/1917068-products/fire-/www.firerescue1.com/firehttps:/
them/-fix-to-how 

 ، 2019أكتوبر  4"مكافحة حرائق الغابات"، مراكز السيطرة على األمراض، في  276
https://www.cdc.gov/niosh/topics/firefighting/ 

 ، إدارة تكساس العسكرية. SSG Malcom McClendon التصوير الفوتوغرافي بواسطة 277

https://tfsweb.tamu.edu/WildfireRisk/
https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-rehab/articles/1917068-3-heat-related-threats-to-firefighters-and-how-to-fix-them/
https://www.firerescue1.com/fire-products/fire-rehab/articles/1917068-3-heat-related-threats-to-firefighters-and-how-to-fix-them/
https://www.cdc.gov/niosh/topics/firefighting/
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حرائق الغابات في باستروب، حوصر اثنان  أثناء    2011في عام     278التربة مما أدى إلى تحطم الشاحنة ووفاة السائق. 

 279من رجال اإلطفاء المتطوعين بين حريقين عندما ساروا في ممر خاطئ وحشرت شاحنتهم في الرمال.

 االتصاالت  3.8.16.2

الحكوميين والمحليين الذين    أوائل المستجيبينعلى غرار األعاصير والعواصف، فإن المجموعة الواسعة من    :المخاطر

وذلك  االتصاالت،  مجال  في  تحديات  يخلقون  النطاق  واسعة  الغابات  المحليين إلطفاء حرائق  المستجيبين  مع  يلتقون 

بسبب معدات وبروتوكوالت االتصال المختلفة؛ هذه الطرق المختلفة لالتصال لديها القدرة على أن تؤدي إلى انعدام  

ومما يضاعف سوء االتصال المحتمل، أن غالبية األراضي البرية في تكساس مملوكة   280االتصال أو سوء االتصال.

و  الخاصة  األراضي  مالك  بين  التواصل  في  تحديات  يخلق  مما  خاصة،  المستجيبينملكية  والمسؤولين    أوائل 

يما بين فرق االستجابة  وعدم القدرة على التنبؤ بحرائق الغابات قد يؤدي أيًضا إلى سوء االتصال، ال س  281الفيدراليين. 

 على األرض وفي الجو.

األثر االقتصادي الناجم عن حرائق الغابات. يمكن أن تدمر حرائق الغابات المنازل والشركات المحلية، وتعمل على 

تشريد الموظفين وأصحاب العمل لفترة طويلة من الزمن. تمثل صناعة األخشاب، وخاصة في شرق تكساس، صناعة  

 282مليار دوالر؛ وتدمر حرائق الغابات منتجات األخشاب التي تشكل أساس هذه الصناعة.  18الي تبلغ قيمتها حو 

قد يؤدي عدم االتصال أو سوء االتصال إلى زيادة اإلصابات والوفيات والخسائر المالية كما هو موضح أعاله    :اآلثار

الوالية في عام   أنحاء  الحرائق في جميع  السالمة. حطمت  بما في ذلك حوالي    3000ثر من  أك   2011في قسم  مبنى 

دمرت حرائق    283مليون دوالر لتنظيف الحطام فقط في مقاطعة باستروب.   20حوالي  ذلك  كلف    103منزل.    947.2

مليار دوالر، مما يمثل تأثيًرا اقتصاديًا محتماًل قدره    1.6أيًضا منتجات أخشاب بقيمة تجاوزت    2011الغابات في عام  

منزالً    249، دمر حريق غابات بوسوم كينجدوم ما يزيد عن  2011في عام    284مليار دوالر في شرق تكساس.  3.4

  285ومطعم وكنيسة.

 2011.286يران في المنازل خالل حريق بوسوم كينجدوم في عام اشتعال الن : 3-55الشكل 

 
 ،2007أغسطس  3"الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات"، مراكز السيطرة على األمراض،  278

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5630a1.htm 
 ، 2011ديسمبر  1، تكساس مانثلي"اختبار الحرائق"،  279

fire/-by-https://www.texasmonthly.com/articles/trial 
 . 2018يوليو  GoSanAngelo ،5"وفاة طيار في مكافحة الحرائق في مقاطعة سترلينج مونتي بسبب تحطم طائرة هليكوبتر"  صموئيل ساتون، 280

-helicopter-dies-wildfires-fighting-instrumental-//www.gosanangelo.com/story/news/local/2018/07/05/pilothttps:
crash/756420002/ 

 ،2011ديسمبر  1 النجاة من الحرائق،" رسمين منظورين، " 2011بانشيرو، "حرائق غابات تكساس -سيندي ديفون 281
perspectives/#gref-two-wildfires-texas-https://firerescuemagazine.firefighternation.com/2011/12/01/2011 

 إيه أند إم بتكساس، "، خدمة الغابات 2019"تكساس  282
http://tfsfrd.tamu.edu/economicimpacts/Texas٪20Flyer/Texas2019.pdf 

 ، 2018سبتمبر  26 أمريكان ستيتسمان، أوستنماري هوبر، "خمس سنوات بعد الحريق المدمر، وما زالت مقاطعة باستروب تتعافى"،  283
veringreco-still-county-bastrop-fire-devastating-after-years-https://www.statesman.com/news/20160915/five 

 مليون دوالر" خدمة الغابات إيه أند إم بتكساس، 97"حرائق الغابات شرق تكساس تدمر أخشاب بقيمة  284
 https://tfsweb.tamu.edu/Content/Article.aspx؟id=27432 

 ، 2011أبريل   NBC DFW،19تاري واالس ونيسان كاسترو، "تقديرات األضرار تتضاعف في حريق بوسوم كينجدوم"،  285
 120227884.html-Fire-Kingdom-Possum-in-Double-Estimates-https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Damage 

 الصور الفوتوغرافية من قبل إس إس جي مالكولم ماكليندون، الحرس الوطني للواليات المتحدة. 286

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5630a1.htm
https://www.texasmonthly.com/articles/trial-by-fire/
https://www.gosanangelo.com/story/news/local/2018/07/05/pilot-instrumental-fighting-wildfires-dies-helicopter-crash/756420002/
https://www.gosanangelo.com/story/news/local/2018/07/05/pilot-instrumental-fighting-wildfires-dies-helicopter-crash/756420002/
https://firerescuemagazine.firefighternation.com/2011/12/01/2011-texas-wildfires-two-perspectives/#gref
http://tfsfrd.tamu.edu/economicimpacts/Texas%20Flyer%20/%20Texas2019.pdf
https://www.statesman.com/news/20160915/five-years-after-devastating-fire-bastrop-county-still-recovering
https://tfsweb.tamu.edu/Content/Article.aspx؟id=27432
https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Damage-Estimates-Double-in-Possum-Kingdom-Fire-120227884.html
https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Damage-Estimates-Double-in-Possum-Kingdom-Fire-120227884.html
https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Damage-Estimates-Double-in-Possum-Kingdom-Fire-120227884.html
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 الغذاء والماء والمأوى   3.8.16.3

يمكن أن تنخفض جودة مياه الشرب بعد حرائق الغابات بسبب زيادة التعرية وتقلص سعة الخزان والرماد    :المخاطر

ويمكن أن تكون معالجة المياه الملوثة مكلفة  287والحطام والمواد الكيميائية األخرى التي تستقر في البحيرات واألنهار. 

 288،289وتستغرق وقتًا طويالً للمجتمعات المحلية. 

درة على التنبؤ بكيفية انتشار الحريق يمكن أن يخلق عدم اليقين فيما إذا كان أفراد المجتمع سيتبعون أمر اإلخالء  عدم الق 

أنهم يستطيعون   افتراض  تم إصدار أوامر باإلخالء على  المجتمع مكانهم بعد أن  أفراد  لمنطقة معينة أم ال. وقد يظل 

الغابات، وفجأة يجدون أنفسهم أنهم بحاجة إلى اإلخالء عندما يدركون    الدفاع عن منازلهم أو لن يكونوا في طريق حرائق

تسير حرائق الغابات سريًعا حيث تستغرق النار أقل من نصف ساعة للسفر لمسافة ميلين    290أنهم في طريق الحريق. 

اإلخالء إلى جانب  حالة عدم اليقين هذه المتأصل أثناء عمليات  124اثنين مما يؤدي إلى ضرورة إخالء السكان بسرعة. 

، الذين قد ال يعرفون من الذي تم إجالؤه أوائل المستجيبينالحاجة إلى أوقات استجابة سريعة يخلق احتمالية لالرتباك بين  

 أو من بقي، مما يزيد من عدد الحوادث عما يمكن أن يحدث إذا كان السكان يحاولون سريعاً مغادرة الحي. 

 
 ، 2018أكتوبر  2 جامعة ييل،نهار وتهديد إمدادات المياه"، إيد سترزيك، "كيف تتسبب حرائق الغابات في تلويث األ   287

supplies-water-threatening-and-rivers-polluting-are-wildfires-https://e360.yale.edu/features/how 
 ، 2019أكتوبر  4"جودة المياه بعد حريق الغابات"، هيئة المسح الجيولوجي األمريكية، تم الدخول في  288

quality.html-water-https://ca.water.usgs.gov/wildfires/wildfires 
 "حرائق الغابات: كيف تؤثر حرائق الغابات على إمدادات المياه؟ " وكالة الحماية البيئية األمريكية  289

 supplies-water-our-taffec-they-do-how-https://www.epa.gov/sciencematters/wildfires 

 

 

https://e360.yale.edu/features/how-wildfires-are-polluting-rivers-and-threatening-water-supplies
https://ca.water.usgs.gov/wildfires/wildfires-water-quality.html
https://www.epa.gov/sciencematters/wildfires-how-do-they-affect-our-water-supplies
https://www.epa.gov/sciencematters/wildfires-how-do-they-affect-our-water-supplies
https://www.epa.gov/sciencematters/wildfires-how-do-they-affect-our-water-supplies
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ى إمدادات المياه بعد الحريق طويالً وال يمكن التنبؤ بها. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي  يمكن أن تستمر اآلثار عل  :اآلثار

ضعف إمدادات المياه إلى زيادة الحاالت الطبية أو اإلصابات أو فقدان األرواح. تخلق حرائق الغابات المفاجئة وعدم  

كان ال   ،2011يجب وضع المالجئ.  في عام    إمكانية التنبؤ بها حالة من عدم اليقين بشأن عدد المالجئ الالزمة وأين

شخص وإقامة عشرات المالجئ في مقاطعة باستروب، بما في ذلك المالجئ لمئات من الحيوانات.   5000بد من إجالء  
، كانت هناك حاجة لمالجئ استُخدمت فيها الفنادق المحلية؛  2011وخالل حريق مجمع مقاطعة باستروب عام  291،292

 293ؤهم كانوا ينامون خارج المالجئ على طاوالت النزهة.بعض الذين تم إجال

   النقل  3.8.16.4

في والية تكساس، يمكن أن تؤدي الحرائق إلى اضطرابات وتأخيرات واسعة النطاق عبر شبكات النقل. قد   :المخاطر

بالسالمة والقضايا   المتعلقة  المخاوف  الحريق بسبب  بالقرب من  أو  الحريق  التي تمر عبر  إلى إغالق الطرق  تحتاج 

ل البري بما في ذلك السيارات والمركبات الشخصية  المتعلقة بالرؤية. تؤثر عمليات اإلغالق هذه على جميع أشكال النق

خدمة  مثل  الطوارئ  وخدمات  العام  النقل  خدمات  ومقدمي  األعمال  توصيل  وخدمات  التجارية  والمركبات  األخرى 

اإلسعاف ورجال اإلطفاء وغيرهم. قد ال يتمكن المستأجرون وأصحاب المنازل أيًضا من الوصول إلى عقاراتهم إذا 

في إغالق الطرق. يمكن قول الشيء نفسه عن الشركات الخاصة: إذا لم يتمكن المستهلكون من الوصول    تسببت الحرائق

إلى عمل ما، فلن تتمكن هذه المواقع من تقديم الخدمات المطلوبة. ويمكن أن تؤدي عمليات إغالق الطرق أيًضا إلى خلق 

لطرق الشريانية هي الخيار اآلخر الوحيد لدخول مخاوف بشأن حركة المرور على الطرق األخرى، حيث قد تكون هذه ا

المنطقة والخروج منها. خطر األضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل المحلي بسبب ارتفاع مستويات الحرارة الناجمة  

ى  عن الحريق أو كذلك يعد حرق الحطام أيًضا أمراً يدعو للقلق. يمكن أن يؤدي الدخان الناتج عن حرائق الغابات إل 

ظروف سفر غير آمنة قد تؤثر على جميع أشكال النقل، بما في ذلك الهواء واألرض والمياه من خالل ضعف الرؤية 

 واستنشاق المواد الخطرة. 

، هددت الحرائق في مقاطعة ترافيس حي ستاينر رانش الذي ال يوجد به سوى طريقين 2011سبتمبر    4في    :اآلثار

عندما انجرفت النيران والرماد   294من المجتمع الذين يتصلون بمنزل الحي.  فرد  000.18للدخول والخروج لحوالي  

ونظًرا لمحدودية نقاط الدخول والخروج    295واتجهت إلى المنازل القريبة، تمت عمليات اإلخالء.   RM 620عبر طريق  

 على طريق حي مقاطعة ترافيس فقد بدأ تحليل التوسع في مسارات إخالء المركبات لستاينر رانش. 

 
 ، 2011سبتمبر  5"رياح شديدة تضرب حرائق الغابات بتكساس"، إن بي آر،  291

swildfire-texas-up-whip-winds-https://www.npr.org/2011/09/05/140194891/high 
 ، 2011أكتوبر  26 الجمعية الطبية البيطرية األمريكية،جريج سيما، "استعادة مئات الحيوانات بالقرب من حرائق باستروب"  292

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/111115o.aspx 
 ، 2011سبتمبر  6لقتلى في حرائق تكساس،" إن بي سي نيوز، "ارتفاع عدد ا 293

hKg2w-lwPwildfires/#.XX-texas-toll-death-http://www.nbcnews.com/id/44405434/ns/weather/t/rising 
،  2019سبتمبر  16، تم الدخول في Point2Homes"معلومات ديموجرافية عن مزرعة شتاينر"،  294

Deographics.html-anchR-https://www.point2homes.com/US/Neighborhood/TX/Austin/Steiner 
 ، 2018مايو   16 صحيفة كوميونيتي إيمباكت،روب ماكسويل، "السكان يواجهون مخاطر الحرائق في بحيرة ترافيس، ويستليك"،  295

 -risks-wildfire-addressing-westlake/features/2018/05/16/residents-travis-https://communityimpact.com/austin/lake
westlake/-travis-lake-in 

https://www.npr.org/2011/09/05/140194891/high-winds-whip-up-texas-wildfires
https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/111115o.aspx
http://www.nbcnews.com/id/44405434/ns/weather/t/rising-death-toll-texas-wildfires/#.XXlwP-hKg2w
https://www.point2homes.com/US/Neighborhood/TX/Austin/Steiner-Ranch-Deographics.html
https://communityimpact.com/austin/lake-travis-westlake/features/2018/05/16/residents-addressing-wildfire-risks-in-lake-travis-westlake/
https://communityimpact.com/austin/lake-travis-westlake/features/2018/05/16/residents-addressing-wildfire-risks-in-lake-travis-westlake/
https://communityimpact.com/austin/lake-travis-westlake/features/2018/05/16/residents-addressing-wildfire-risks-in-lake-travis-westlake/
https://communityimpact.com/austin/lake-travis-westlake/features/2018/05/16/residents-addressing-wildfire-risks-in-lake-travis-westlake/
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 الصحة والرعاية الطبية   3.8.16.5

يمكن أن تتسبب الحرائق في إتالف األبنية الصحية والطبية، وتعمل على تقييد دخول وانتقال المرضى إلى    :المخاطر

تلك المنشآت عن طريق إغالق الطرق ووسائل النقل األخرى، وتقييد قدرة المستشفيات وغيرها من مقدمي الخدمات 

حدثت حرائق غابات بالقرب من مناطق سكانية   الطبية على تلقي المساعدة عن طريق الحد من إمكانية الوصول. إذا

كبيرة، فقد تكون عمليات اإلخالء وتوفير المالجئ ومعالجة الحروق واستنشاق الدخان ضرورية. زيادة األعمال التجارية  

والمساكن المتاخمة للمناطق المعرضة للحرائق أو في المناطق المعرضة لها، يعرض المزيد من األشخاص للخطر. 

ر دخان الحرائق مشكلة صحية عامة كبيرة يمكن أن تؤثر على اآلالف من األشخاص والمواقع على بعد مئات يعد تأثي

يتكون تركيب دخان الحرائق عادةً من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وأول أكسيد الكربون ومادة جسيمية    297األميال. 

، يمكن أن تختلف المواد الموجودة في دخان الحريق  وهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين وعناصر نادرة. ومع ذلك 

 298من حريق إلى آخر وتتوقف على درجة حرارة النار ومصدر الوقود وظروف الرياح المحيطة. 

فدان من األراضي في جميع أنحاء تكساس   500.000أودت الحرائق بحياة أربعة أفراد بعد حرق ما يقرب من   :اآلثار

. وقعت ثالث من هذه الوفيات في مقاطعة جراي، حيث تم اعتماد حالة وفاة  2017شهر مارس  بانهاندل في األول من  

حيوان فيما أُحرق ما بين    500واحدة باستنشاق الدخان واعتمدت وفاة شخصين بالحروق. في مقاطعة أوشيلتري، قُتل  

 
 ، 2017أوستن، فبراير  KXANتصوير بريتاني جالس،  296

tuesday/-vote-million-7-2-for-up-route-evacuation-ranch-https://www.kxan.com/news/steiner 
 لف المناخي والصحي في الواليات المتحدة،حرائق الغابات والصحة العامة: رؤية من الخطوط األمامية، "التحا 297

lines/-front-view-health-public-http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires 
سبتمبر   20: رؤية من الخطوط األمامية، "التحالف المناخي والصحي في الواليات المتحدة، في براين موي، "حرائق الغابات والصحة العامة 298

2019، 
 lines/-rontf-view-health-public-http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires 

https://www.kxan.com/news/steiner-ranch-evacuation-route-up-for-2-7-million-vote-tuesday/
http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires-public-health-view-front-lines/
http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires-public-health-view-front-lines/
http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires-public-health-view-front-lines/
http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires-public-health-view-front-lines/
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الذي قامت لجنة تكساس للجودة    كما أثر الدخان المرتبط بالحرائق،  299حظائر خنازير تجارية على األرض.   5إلى    3

( بقياسه، على جودة الهواء في منطقة أماريلو حيث تم قياس مستويات ثاني أكسيد الكبريت وتبين أنها TCEQالبيئية )

 300غير صحية للمجموعات الحساسة. 

 )إدارة( المواد الخطرة   3.8.16.6

الكلي والحجم ومس  :المخاطر المدى  الحرائق على  الناجمة عن  الحرارة والمتغيرات األخرى. تعتمد األضرار  تويات 

يمكن أن تشمل أضرار الحطام عناصر من المنازل المدمرة والشركات وتحتوي على نفايات منزلية أو نفايات المؤسسات 

إن مرافق تخزين المواد   301األخرى أو نفايات خطرة أو نفايات خضراء أو غيرها من الممتلكات الشخصية والتجارية. 

تعرضت لحرائق الغابات، يمكن أن تنفجر وتسبب ضرًرا على صحة اإلنسان والبيئة. إن هذه االنفجارات،  الكيميائية، إذا  

العمليات   أيًضا على  تؤثر  بينما  تحطمها،  أو  المجاورة  والشركات  المنازل  تدمر  أن  يمكن  يكفي،  بما  كبيرة  كانت  إذا 

المنطقة. يمكن أن يح أنحاء  الهامة األخرى في جميع  الغابات على مواد واالحتياجات  الناتج عن حريق  الدخان  توي 

خطرة حيث يمكن أن تبتلع النار المواد الكيميائية والمواد األخرى، وبما أن المواد الكيميائية أو المواد الخطرة األخرى 

  بمجرد نشوب حريق أو إحراق منزل أو شركة أو أي   302تحترق، فإنها تنتقل مع الرياح فوق منطقة واسعة االنتشار. 

  لبيئة الناس و امكان آخر، قد يتلوث الرماد والحطام اآلخر ويجب التخلص منه بسرعة وبشكل صحيح لتقليل تعرض  

. تم العثور على مؤسسات تجارية تحتوي على مواد وعناصر يُعد رمادها أكثر خطورة من رماد الممتلكات  لهذه المواد

 303والمباني السكنية. 

دارة النفايات والقمامة أمًرا بالغ األهمية لتنظيف المواد الخطرة التي كان من الممكن  بعد حرائق الغابات، تعد إ  :اآلثار

 304نشرها أو حرقها، حسبما ذكرت لجنة تكساس للجودة البيئية. 

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.16.7

من البنية التحتية    يمكن أن تؤدي خطوط الكهرباء التالفة، والمعروفة أيًضا باسم خطوط نقل الكهرباء، وغيرها   :المخاطر

لألدوات الكهربائية الموجودة فوق سطح األرض إلى نشوب الحرائق المدمرة إذا لم يتم تخفيفها بشكل صحيح. في عام 

، على سبيل المثال، قيل إن حريق مجمع مقاطعة باستروب نجم عن سقوط عدد من أشجار الصنوبر على سلسلة  2011

وع تكساس للتخفيف من الحرائق، فيمكن لخطوط الكهرباء أن تثير الحرائق من  ووفقًا لمشر  305من الخطوط الكهربائية. 

 
 ، 2017مارس  7فدان"، أماريلو جلوب نيوز،  000.500رونالد باالسكوفيتز، "حرائق تكساس بانهاندل تقبض األرواح، وتحرق ما يقرب من  299

-500000-nearly-burn-lives-take-wildfires-Panhandle-07/texas-03-news/2017-https://www.amarillo.com/news/local
acres 

 ، "لجنة تكساس للجودة البيئية،  2017مارس  7تقرير مؤشر جودة الهواء:  300
bin/compliance/monops/aqi_rpt.pl-https://www.tceq.texas.gov/cgi 

 "حرائق الغابات"، وكالة الحماية البيئية األمريكية،    301
disasters/wildfires-https://www.epa.gov/natural 

 ،  2019مارس  19، سي إن بي سيفر، "تكساس للبتروكيماويات تحرق أغطية منطقة هيوستن ما ظهر في صورة دخان أسود"، توم كريستو 302
https://www.cnbc.com/2019/03/19/texas-petrochemicals-blaze-blankets-houston-area في األسود -smoke.html 

 "، قسم مراقبة المواد السامة، 1"دليل الطوارئ بشأن حرائق الغابات رقم  303
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS٪20Portal/WildFire_Emergency_Guidance_FS_1

.pdf 
م من حرائق غابات تكساس"، لجنة تكساس للجودة البيئية، "إدارة الحطا 304

debris.pdf-wildfire-https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/drought/managing 
 . 2016سبتمبر  15 أوستن أميريكان ستيتسمان،بعد خمس سنوات من الحريق المدمر، ما زالت مقاطعة باستروب تتعافى"، ماري هوبر، " 305

 recovering-still-county-bastrop-fire-devastating-after-years-ws/20160915/fivehttps://www.statesman.com/ne 

https://www.amarillo.com/news/local-news/2017-03-07/texas-panhandle-wildfires-take-lives-burn-nearly-500000-acres
https://www.amarillo.com/news/local-news/2017-03-07/texas-panhandle-wildfires-take-lives-burn-nearly-500000-acres
https://www.tceq.texas.gov/cgi-bin/compliance/monops/aqi_rpt.pl
https://www.epa.gov/natural-disasters/wildfires
https://www.cnbc.com/2019/03/19/texas-petrochemicals-blaze-blankets-houston-area-%20في%20الأسود%20smoke.html
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS٪20Portal/WildFire_Emergency_Guidance_FS_1.pdf
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS٪20Portal/WildFire_Emergency_Guidance_FS_1.pdf
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/drought/managing-wildfire-debris.pdf
https://www.statesman.com/news/20160915/five-years-after-devastating-fire-bastrop-county-still-recovering
https://www.statesman.com/news/20160915/five-years-after-devastating-fire-bastrop-county-still-recovering
https://www.statesman.com/news/20160915/five-years-after-devastating-fire-bastrop-county-still-recovering
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المتكررة وفشل   واألعطالخالل آليات متعددة. تعتبر الخطوط المتساقطة ومالمسة الغطاء النباتي وصفائح الموصالت 

األجهزة هي أكثر الطرق شيوًعا لخطوط الكهرباء والبنية التحتية للمرافق التي يمكن أن تؤدي إلى حرائق الغابات. في  

ميل من خطوط النقل الكهربائية، والمعروفة أيًضا باسم خطوط الكهرباء، في   26.000، كان هناك ما يقرب من 2015

 306جميع أنحاء والية تكساس. 

الكهربائي عن خطوط    :راآلثا التيار  انقطاع  في  وتسبب  سابق  وقت  في  ذكر  الذي  باستروب،  مقاطعة  مجمع  حريق 

آخرون.  12منزاًل، وقتل شخصين بينما أصيب    1660فدان، وأضرم النار في   34.000الكهرباء، أحرق ما مجموعه  

حيث تسببت شرارات من    2018يو  ما  8وقع مثال آخر على حريق غابات أصغر بكثير نتج عن خطوط الكهرباء في  

خط كهرباء في بيج سبرينج في حريق هائل داخل حدود المدينة. في حين لم تقع أي إصابات أو وفيات، كان هذا الحريق  

ياردة من مجمع سكني قريب وهدد حياة العديد من األشخاص الذين يعيشون هناك بينما ارتفع حجم الحريق    50على بعد  

في السنوات األخيرة،    307منزل وشركة بدون كهرباء لفترة من الوقت.   1600للحريق، كان هناك   فدانا. نتيجة  15إلى  

 308حريق غابات في تكساس.  4000أدت خطوط الكهرباء إلى نشوب أكثر من 

 
 "والية تكساس: موجز مخاطر قطاع الطاقة، "إدارة الطاقة بالواليات المتحدة،   306

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy٪20Sector٪20Risk٪20Profile.pdf 
ورتر  لورا جوتشك، "يكافح رجال اإلطفاء في منطقة بيج سبرينج الحرائق التي دمرت المنازل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي"، أبيلين ريب 307

 ، 2019مايو  8نيوز، 
 wildfires/591954002/-spring-big-https://www.reporternews.com/story/news/local/texas/2018/05/08/two 

مشروع التخفيف من حرائق الغابات في تكساس،  "كيف تتسبب خطوط الكهرباء في حدوث حرائق؟"  308
wildfires-cause-lines-power-https://wildfiremitigation.tees.tamus.edu/faqs/how 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy٪20Sector٪20Risk٪20Profile.pdf
https://www.reporternews.com/story/news/local/texas/2018/05/08/two-big-spring-wildfires/591954002/
https://www.reporternews.com/story/news/local/texas/2018/05/08/two-big-spring-wildfires/591954002/
https://www.reporternews.com/story/news/local/texas/2018/05/08/two-big-spring-wildfires/591954002/
https://wildfiremitigation.tees.tamus.edu/faqs/how-power-lines-cause-wildfires
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 ،  2011سبتمبر  KUT News ،5يدة في مقاطعة باستروب"،  ليزي تشن، "أوامر اإلخالء اإللزامية الجد  309

county-bastrop-orders-evacuation-mandatory-https://www.kut.org/post/new 

https://www.kut.org/post/new-mandatory-evacuation-orders-bastrop-county
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 الشتوي  الطقس  3.8.17

س بما في ذلك األشجار المقطوعة  رآثار الطقس الشتوي القا  SHMPمخاطر  من حدة  تخفيف  ليناقش برنامج الوالية ل

على   الشديدة  الشتوية  العواصف  تأثير  إن  والوفاة.  واإلصابة  التالفة  والممتلكات  واسع  نطاق  على  الكهرباء  وانقطاع 

ما تعاني من طقس شتوي شديد. في والية تكساس،  تكساس يعد اضطرابًا كبيًرا مقارنةً بالمناطق ا ألخرى التي عادةً 

ساعة. هذه الكمية من الثلوج    12بوصات أو أكثر من الثلج المتراكم خالل فترة    4يترك تساقط الثلوج بكثافة على الوالية  

ن أحداث الطقس  المتراكمة تحدث عادة في النصف الشمالي من الوالية وفي المرتفعات األعلى من غرب تكساس. إل

الشتوية من ديل ريو إلى بورت آرثر تعد نادرة نسبيًا. من المرجح أن يحدث الحدث الثلجي األشد، العاصفة الثلجية، في  

  منطقتي تكساس بانهاند وساوث بلينز.

طبقات أن العاصفة الجليدية تحدث عندما تسقط األمطار من ال  SHMPتخفيف من حدة المخاطر  ليالحظ برنامج الوالية ل

العليا الدافئة من الغالف الجوي في طبقة باردة وجافة بالقرب من األرض. يتجمد المطر عند مالمسته لألرض الباردة  

ويتراكم على األسطح المكشوفة. يمكن أن يحدث الضرر مع نصف بوصة من األمطار المتجمدة على األشجار وأسالك 

ة. بناًء على ذلك، يتم تصنيف الحدث الجليدي كعاصفة ثلجية إذا  المرافق؛ ويزداد الضرر إذا كانت هناك رياح شديد

   وصل ارتفاع الثلج إلى نصف بوصة.

حجم والية تكساس يعني أن بعض أجزاء الوالية أكثر عرضة من غيرها لظروف الشتاء القاسية. يشير برنامج الوالية  

ومنطقة شمال وسط تكساس حول داالس وتكساركانا إلى منطقة تكساس بانهاندل    SHMPلتخفيف من حدة المخاطر  ل

باعتبارها األكثر عرضة للعواصف الشتوية الشديدة. في الوقت نفسه، تعد هذه المناطق أفضل استعدادًا للطقس الشتوي 

القارس. من غير المحتمل أن تتعرض األجزاء الجنوبية من الوالية للطقس الشتوي القارس، لكن عندما يحدث ذلك،  

ا الشكل.تكون  بذلك  مستعدة  ليست  والحكومات  المجتمعات  ألن  بكثير  أقوى  الوالية    310لتأثيرات  برنامج  خطة  تشير 

، من المتوقع أن يحدث الطقس الشتوي خسائر في الممتلكات 2023-2018  ا بينلتخفيف من حدة المخاطر إلى أنه م 

 إصابة.  319حالة وفاة، و  29والًرا، د 3.572.851دوالًرا، وخسائر في المحاصيل بقيمة  100.081.159بقيمة 

   الشتاء طقس من مجتمعال إلنقاذ FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية  لوكالةا وسائل  3.8.18

 السالمة واألمن   3.8.18.1

إلى أنه على الرغم من أن شمال تكساس و    SHMPلتخفيف من حدة المخاطر  ل تشير خطة برنامج الوالية    :المخاطر

بقية الوالية في المعاناة من الطقس الشتوي، عندما يؤثر الطقس الشتوي على جنوب تكساس،  بانهاندل أكثر احتمااًل من 

النقل في تكساس   وعلى الرغم من قيام إدارة 311فإن المجتمعات عموًما غير مهيأة مثل المجتمعات األخرى في تكساس. 

TxDOT   سؤولي المجتمع غالباً ما يحثون  وأطقم الطرق المحلية بمعالجة الطرق قبل أحداث الطقس الشتوية، فإن م

 312أفراد المجتمع على البقاء بعيداً عن الطرق حتى يصبح الجو دافئًا بدرجة كافية لتنظيف الطرق من الجليد أو الثلج. 

الجليدية مما  القيادة على الطرق  المحليين ويحاولون  المسؤولين  المجتمع توجيهات  أفراد  يتبع  نفسه، قد ال  الوقت  في 

 
 ، 189، صفحة 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  قسم خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 310

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 . 189نفس المصدر، ص  311

 content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
يناير   15 هيوستن كرونيكل،ميجان فلين وروبرت داونن، "األحدث: تستعد منطقة هيوستن لعاصفة ثلجية وظروفًا من المحتمل أن تكون خطرة، "  312

2018، 
-sleet-rain-freezing-bring-may-front-cold-weather/article/Arctic-https://www.chron.com/news/houston

12498562.php 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.chron.com/news/houston-weather/article/Arctic-cold-front-may-bring-freezing-rain-sleet-12498562.php
https://www.chron.com/news/houston-weather/article/Arctic-cold-front-may-bring-freezing-rain-sleet-12498562.php
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إلى ز الجليد  يؤدي  أو الجليدية أو عدم رؤية  الثلجية  القيادة على الطرق  السكان على  الحوادث بسبب عدم اعتياد  يادة 

إذا بقي أفراد المجتمع في المنزل، فقد ال يكونوا مستعدين للظروف الباردة، أو يشعرون بالقلق  313األسود على الطرق.

عالوة على ذلك، قد تتعطل األفران أو قد يحدث انقطاع في الطاقة.    إزاء فواتير الكهرباء العالية، تاركين مصادر التدفئة.

زيادة استخدام األفران والمواقد والمدافئ المحمولة تزيد من احتمال نشوب حرائق المنازل أو غيرها من حرائق البنية  

  314التحتية. 

العوامل تزيد من احتمال حاجة   المستجيبينكل هذه  الط  أوائل  الخطرة من أجل معالجة إلى السفر عبر ظروف  ريق 

المسافرين على الطرق   أوائل المستجيبينالحوادث، أو السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة في المنزل. باإلضافة إلى  

 غير اآلمنة، فقد يؤدي الطقس الشتوي إلغالق المباني الحكومية والمدارس؛ وهذه اإلغالقات قد تؤخر الخدمات العامة. 

أو أفراد المجتمع أنفسهم أو    أوائل المستجيبينسفر السكان على الطرق الجليدية هي زيادة إصابة  من عواقب    :اآلثار

  2014وفاتهم. توفي رجل إطفاء أثناء محاولته االستجابة لحادث مرتبط بالطقس بعد أن صدمته سيارة في داالس عام  

. 2018يناير    16متجمدة وجليد وثلوج في    باإلضافة إلى ذلك، شهدت مدينة هيوستن أمطاًرا  315أثناء عاصفة ثلجية. 

حادث سيارة في   300على الرغم من حث مسؤولي هيوستن أفراد المجتمع على البقاء في منازلهم، فقد وقع أكثر من  

في    9غضون   بحوالي    16ساعات  مقارنة  في غضون    226يناير؛ هذا  سيارة  تقليدي في    24حادث  في يوم  ساعة 

مليون طالب من الذهاب إلى المدرسة. وخالل األسبوع األول    1.1هذا الحدث الشتوي نفسه منع حوالي    316هيوستن.

بوصات على سطح األرض وانخفضت درجة    4، شهدت مدينة أبيلين هبوط ثلج جليدي أسود وصل إلى  2019من يناير  

  3حادثًا في    90رطة لما ال يقل عن  درجة؛ وأدت ظروف الطرق الثلجية والجليدية إلى استجابة الش  30الحرارة عن  

، توفي طفل بسبب أن وحدة تسخين المبنى كانت قريبة جدا من األدوات المنزلية  2016في فبراير    2019.317يناير  

 318األخرى، مما تسبب في نشوب حريق بالمنزل.

 االتصاالت  3.8.18.2

المناطق المتأثرة، بسبب تراكم الجليد  قد يتسبب الطقس الشتوي في إتالف أو تدمير خطوط الكهرباء في جميع    :المخاطر

على خطوط الكهرباء أو األشجار التي تسقط من ثقل تراكم الجليد على خطوط الكهرباء. خطوط الكهرباء التالفة أو  

الطقس   أحداث  معينة خالل  منطقة  أنحاء  جميع  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  أن تؤدي  القدرة على  لديها  المدمرة 

أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى عدم قدرة أفراد المجتمع على الوصول إلى اإلنترنت أو الهاتف،   الشتوية. يمكن

 
  2011فبراير  5، أوفيسرحالة تحطم في جميع أرجاء هيوستن،" 800تتسبب في  "الطرق الثلجية 313

houston-over-all-wrecks-800-cause-roads-https://www.officer.com/home/news/10252127/icy 
 ، 2013يناير  15"نصائح السالمة لحرائق الشتاء،" قاعدة إدواردز الجوية،  314

fires/-winter-for-tips-https://www.edwards.af.mil/News/Article/394164/safety 
،  2014فبراير  CBS DFW ،11حاالت وفاة خالل طقس شمال تكساس الثلجي"،  4"على األقل  315

weather/-yic-texas-north-during-deaths-4-least-https://dfw.cbslocal.com/2014/02/11/at 
 ، 2018يناير،   Click2Houston،16جوناثان مارتين، "تم اإلبالغ عن مئات الحوادث حيث تتعامل منطقة هيوستن مع الطرق الجليدية"،  316

roads-icy-with-deals-area-houston-as-reported-accidents-of-://www.click2houston.com/news/hundredshttps 
  3 داالس مورنينج نيوز،جيزيس مارتينيز، "داالس فورت وورث تتجنب تساقط الثلوج، لكن أجزاء أخرى من تكساس لم تكن محظوظة للغاية"،  317

 ، 2019يناير 
-of-parts-other-but-snowfall-spared-was-worth-fort-https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/01/03/dallas
/lucky-so-t-weren-texas 

 ،2015فبراير   23 نيوز أوستن، 7فوكس "وفاة رضيع في حريق منزلي بليندر موبايل"،  318
 fire-home-mobile-leander-in-dies-https://www.fox7austin.com/news/infant 

https://www.officer.com/home/news/10252127/icy-roads-cause-800-wrecks-all-over-houston
https://www.edwards.af.mil/News/Article/394164/safety-tips-for-winter-fires/
https://dfw.cbslocal.com/2014/02/11/at-least-4-deaths-during-north-texas-icy-weather/
https://www.click2houston.com/news/hundreds-of-accidents-reported-as-houston-area-deals-with-icy-roads
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/01/03/dallas-fort-worth-was-spared-snowfall-but-other-parts-of-texas-weren-t-so-lucky/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/01/03/dallas-fort-worth-was-spared-snowfall-but-other-parts-of-texas-weren-t-so-lucky/
https://www.fox7austin.com/news/infant-dies-in-leander-mobile-home-fire
https://www.fox7austin.com/news/infant-dies-in-leander-mobile-home-fire
https://www.fox7austin.com/news/infant-dies-in-leander-mobile-home-fire
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ومنع أعضاء المجتمع من االتصال أو طلب المساعدة. كما أن االفتقار إلى الطاقة الكهربائية يخلق إمكانية فقدان أفراد  

 المجتمع للحرارة، مما يزيد من الحاجة إلى المساعدة. 

قد يؤدي التجميد إلى أقل من درجة التجمد باإلضافة إلى الجليد والثلج إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. إلى جانب إغالق 

المنطقة  أنحاء  جميع  في  الشركات  إغالق  إمكانية  من  الطرق  تزيد ظروف  والمدارس،  الحكومية  والخدمات  المباني 

مكان عملهم. إلى  الموظفين  وكذلك عدم وصول  المناخية    المحتملة  لألحداث  بشكل خاص  معرضة  الزراعة  صناعة 

الشتوية القصيرة في تكساس. أسبوع من درجات الحرارة أقل من المتوسط يمكن أن يدمر المحاصيل وتصيب أو تقتل  

 الماشية. 

عميل    450.000، جاءت عاصفة ثلجية عبر شمال تكساس تاركة ما يقرب من  2011في السادس من ديسمبر    :اآلثار

ميع أنحاء شمال تكساس بدون كهرباء بسبب إتالف أطراف األشجار والحطام لخطوط الكهرباء والمعدات المرتبطة في ج

  319بها.

  2015التأثير االقتصادي الناتج عن العاصفة الشتوية لعام    SHMPتخفيف من حدة المخاطر  ل يصف برنامج الوالية ل

الخسارة   بلغت  مقاطعة لوبوك. حيث  في  تكساس  التجارية  في شمال  واألعمال  للشركات  المشتركة    200االقتصادية 

مليون دوالر. وكانت الخسائر المباشرة الناجمة عن العاصفة هي األهم بالنسبة لمربي الماشية ومزارعي األلبان الذين  

األلبان    رأس من أبقار  15.000مليون دوالر. وقدرت إدارة الزراعة األمريكية أن    20تكبدوا خسائر مجتمعة ال تقل عن  

  320قد نفقت نتيجة لالختناق الثلجي في تكساس بانهاندل مع أرقام مماثلة للماشية غير المدرة لأللبان. 

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.18.3

تعد أماكن اإليواء أو التدفئة من االحتياجات األساسية خالل فصل الشتاء بسبب إمكانية التجميد إلى ما دون   :المخاطر

درجات حرارة التجمد وانقطاع التيار الكهربائي. ومع ذلك، يمكن لظروف الطرق الجليدية أن تجعل السفر إلى المالجئ  

إذا كان ينبغي عليهم البقاء في أماكنهم أو التوجه إلى    أمًرا صعبًا، مما يخلق إمكانية ألفراد المجتمع بعدم التيقن فيما 

 الملجأ. 

قد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، خاصةً في الليل، إلى تفاقم االرتباك بين أفراد المجتمع الذين يعتقدون أنهم  

لى الطرق الخطرة. األفراد الذين ال ملجأ  يستطيعون البقاء في أماكنهم، ويحتاجون فجأة إلى العثور على ملجأ والسفر ع

لهم معرضون بشكل خاص للطقس البارد، مع عدم معرفة األفراد بمكان وجود مكان مؤقت للتدفئة، أو قد يعتقدون أنه  

 يمكنهم البقاء لمدة ليلة أو ليلتين في البرد القارس. 

يبحثون عن ملجأ مؤقت واحد  فيمنجئ زيادة في هيوستن، شهدت المال 2018خالل العاصفة الشتوية في يناير  :اآلثار

فرداً في الليلة؛ كان معظم األفراد الذين يبحثون عن ملجأ أشخاًصا بال ملجأ، لكن قلة منهم كانت أفرانهم قد    180يضم  

 
 ، 2013ديسمبر   DFW ،8-شبكة إن بي سي نيوزكورتني كولمان، "اآلالف ما زالوا بدون كهرباء"،  319

 234760611.html-Storm-After-Power-Without-https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Customers 
 ، 43، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 320

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Customers-Without-Power-After-Storm-234760611.html
https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Customers-Without-Power-After-Storm-234760611.html
https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Customers-Without-Power-After-Storm-234760611.html
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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؛ الشخصان  2018تم اإلبالغ عن وفاة شخصين خالل نفس حالة الطقس البارد في داالس في يناير    321توقفت عن العمل. 

المأوىاللذ كانا عديمي  لقيا حتفهما  الجسر وعثر على الشخص اآلخر في محطة   - ان  العثور على أحدهما تحت  وتم 

 322للحافالت. 

   النقل  3.8.18.4

الطرق، وخاصة الجسور، معرضة للثلج خالل أحداث الطقس الشتوية. عندما يكون ممر النقل متجمدًا أو    :المخاطر

رة تؤثر على المركبات الشخصية والتجارية. يمكن أن يخلق الطقس مغطى بالثلوج، فإن ذلك يخلق ظروف قيادة خطي

الشتوي ظروف قيادة غير متوقعة وخطيرة، كما ال ينصح القيام بجميع الرحالت خالل هذه األحداث. يمكن أيًضا أن  

وية األخرى،  يتأثر السفر الجوي أثناء أحداث الطقس الشتوية حيث تصبح الرؤية محدودة. تجمد الطائرات والمركبات الج

إلى جانب مدارج الطائرات، ما يجعل الرحلة الجوية أكثر خطورة خالل هذه األحداث الجوية ويمكن أن ينتج عن ذلك 

الشتاء يمكن أن  الطقس في فصل  أيًضا ألن  الحديدية  السكك  تتجمد تحويالت خطوط  بينما نادًرا، قد  الرحالت.  إلغاء 

 تجارية في جميع أنحاء تكساس.يعطل توزيع العديد من السلع والمواد ال

رحلة في مطار داالس فورت وورث الدولي بسبب األمطار المتجمدة واألمطار    600، تم إلغاء  2015في فبراير    :اآلثار

الثلجية. خالل شهر نوفمبر من نفس العام، شهدت منطقة داالس/ فورت وورث، إلى جانب أجزاء من تكساس بانهاندل،  

حادث تحطم سيارة    120  وقوع  الطقس الشتوي القارس إلىذلك  إلى وقف عمليات النقل. أدي  عواصف ثلجية مقلقة أدت  

التي تسببت في إغالق الطريق   40بالقرب من أماريلو والعديد من الشاحنات نصف المقطورة على الطريق السريع  

حطم الطقس الشتوي السفن  ، كما توضح الصورة أدناه، ي2015شوهد حدث مماثل في فبراير    323ساعات.  5السريع لمدة  

 324بالقرب من أماريلو. 

 
أخبار إيه بي سي آى  ديبورا ريجلي، "يشهد مكان التدفئة ارتفاعًا في عدد األشخاص الذين يلجؤون إلى الملجأ بسبب درجات الحرارة المتجمدة"،  321

 2018يناير  17 وتنس نيوز،
cold/2960410/-from-shelter-taking-people-in-uptick-sees-center-https://abc13.com/warming 

 ، 2018يناير   DFW،17سي نيوز، إن بي هولي فورد، "اثنين من القتلى في داالس بعد قضاء ليلة في البرد"،  322
469773003.html-Cold-the-in-Night-Spending-After-Dallas-in-Dead-https://www.nbcdfw.com/news/local/2 

 ،82، معهد تكساس إيه آند إم للنقل، الصفحة تحمل البنية التحتية للشحن في تكساس ألحداث الطقس القاسية؟ما مدى  323
F.pdf-62-16-https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC 

 ،  2015فبراير  23، أماريلو جلوب نيوزجليدية"، "فوضى  324
https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677 

https://abc13.com/warming-center-sees-uptick-in-people-taking-shelter-from-cold/2960410/
https://www.nbcdfw.com/news/local/2-Dead-in-Dallas-After-Spending-Night-in-the-Cold-469773003.html
https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC-16-62-F.pdf
https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677
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 الصحة والرعاية الطبية   3.8.18.5

قد يمثل حدوث الطقس الشتوي عوائق أمام األفراد الذين يحاولون الوصول إلى الرعاية الصحية ومقدمي   :المخاطر

يُعد  والعون.  المساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  المرضى  إلى  الوصول  أو  الرعاية  تقديم  يحاولون  الذين  الطبية  الخدمات 

لشاغل الرئيسي، ألن هطول األمطار الثلجية يمكن الوصول الفعلي إلى الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الطبية هو ا

قد تتأثر    326أن يجعل الطرق غير آمنة وربما يكون السفر في مركبات شخصية للنقل العام ومركبات النقل الطبية مهلكاً. 

ط الكهرباء، مهام اإلنقاذ أيًضا بضعف الرؤية وإمكانية تجميد المعدات الميكانيكية. نظًرا لتراكم الجليد أو الثلج على خطو 

يمكن أن تواجه المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الطبية انقطاع التيار الكهربائي أو حاالت الظالم الدامس، مما 

يعرض حياة المرضى لخطر يهدد حياتهم. اعتمادًا على كمية تساقط الثلوج أو تراكم الجليد، قد تحتاج المستشفيات أيًضا  

ما يمكن وصفه كفندق، حيث قد تكون هناك حاجة إلى أعداد كبيرة من موظفي المستشفى    إلى تحويل عملياتها إلى أفضل

 327للعيش في المستشفى إذا لم يتمكنوا من المغادرة بسبب ظروف الطريق. 

، كانت والية تكساس ثامن أكثر الواليات الفتاكة في البالد، وأول والية مهلكة في الجزء الجنوبي  2011منذ عام    :اآلثار

يعرض برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر   328لحوادث الطقس الشتوي على المركبات.  من الواليات المتحدة، نسبةً 

 
 ، 2015فبراير   23 أماريلو جلوب نيوز،تصوير  325

https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677 
الصحية"،    326 الرعاية  أمام  الشتوي  الطقس  عوائق  على  "التغلب  كونر،  ألن  ،  2016فبراير    Healthily  ،25إريك 

healthcare-to-barriers-weathers-winter-insights/overcoming-https://www.healthify.us/healthify 
 ،  2017يناير  5تخطيط الطوارئ: االستعداد لعاصفة شتوية، "مركز هوسبيتال سيفتي سنتر،  327

http://www.hospitalsafetycenter.com/details.cfm؟content_id=328679&topic=WS_HSC_BHS 
،  2017فبراير  6 يو إس تودي،دويل رايس، "حوادث السيارات في الشتاء تشكل خطراً قاتالً للطقس"،  328

accidents/ 97551588 /-car-fatal-terhttps://www.usatoday.com/story/weather/2017/02/06/win 

https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677
https://www.healthify.us/healthify-insights/overcoming-winter-weathers-barriers-to-healthcare
http://www.hospitalsafetycenter.com/details.cfm؟content_id=328679&topic=WS_HSC_BHS
https://www.usatoday.com/story/weather/2017/02/06/winter-fatal-car-accidents/97551588/
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، فقدوا حياتهما بسبب تكتل متجمد،  2015ديسمبر    27ة في  على وجه التحديد قصة شخصين، أثناء سفرهما في سيار

مغطاة باألمطار الثلجية حول لوبوك. خالل حدث الطقس الشتوي نفسه في تكساس بانهاندل، أجرت الوجليد، والطرق  

تصل األطقم الطبية وأوائل المستجيبون اآلخرون مهمات إنقاذ لسائقي السيارات الذين ظلوا عالقين في سياراتهم لمدة  

 329ساعة بسبب انجراف الثلوج التي أغلقت الطرق.  32إلى 

 

 )إدارة( المواد الخطرة.   3.8.18.6

أخرى على   :المخاطر وعواقب  خلل أو عطل  في حدوث  التجمد،  درجات حرارة  وربط  الشتوي،  الطقس  يتسبب  قد 

عمليات مصفاة البترول والبنية التحتية والمرافق األخرى التي قد تكون مطلوبة في التعامل مع المواد و/ أو النفايات  

لخطر، حيث قد يؤدي الطقس الشتوي إلى جعل التي يحتمل أن تكون خطرة. يمكن أيًضا أن يعرض نقل المواد الخطرة ل

الطرق الوعرة غادرة مما قد يؤدي إلى حدوث انسكابات وحوادث أخرى. يمكن أيًضا عرقلة فرق االستجابة لمركبات 

نقل المواد الخطرة، حيث إن الوصول إلى الطريق ضروري لمجيئهم. يمكن أن يجعل الثلج والجليد والمطر المتجمد  

رضة لالنحرافات ويتسبب في حدوث انسكابات المواد الخطرة، اعتمادًا على ما ينقله القطار. في حين  القطارات أكثر ع

أن وجود الثلج يمكن أن يحد من انتشار المواد المتسربة، حيث إن الثلج قد يعمل في البداية كحاجز، فإن تساقط الثلج  

 
 ، 43، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 329

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2013فبراير   25،(NWS)التصوير بواسطة بنك أماريلو الوطني، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  330

https://www.weather.gov/ama/feb25blizzard 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.weather.gov/ama/feb25blizzard
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االستجابة على    فرقخرى التي يمكن أن تحد من قدرة  المستمر يمكن أيًضا أن يغطى االنسكابات وتسربات النفايات األ 

 331العثور على مزيد من االنسكابات. 

الزلقة ومشاكل    :اآلثار آمنة بسبب الظروف  النقل غير  الشتوي، يمكن أن تكون جميع أشكال  الطقس  وخالل أحداث 

 التراكم العالية للثلج والجليد.  الرؤية. كما يبدو انحراف القطارات في جميع أنحاء البالد أكثر شيوًعا خالل أوقات

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.18.7

ويمكن أن ينتج انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب تساقط الثلج وتراكم الجليد. وباالعتماد على    :المخاطر

حاجة إلى اإلصالح. عالوة ب  يتركوا في حالة  كمية الثلج أو الجليد، يمكن أن تُثقل خطوط النقل إلى نقطة تنهار فيها و 

اآلخر أن يثقل فروع األشجار، مما يتسبب في انجذابها وسقوطها   على ذلك، يمكن للثلج والجليد وتراكم الطقس الشتوي

فوق البنية التحتية للكهرباء فوق سطح األرض والتي يمكن أن تترك الناس بدون كهرباء لفترة طويلة من الزمن. ويمكن  

خرى. ويمكن  للطقس الشتوي أيًضا أن يحد من الوصول الفعلي لألشخاص الذين بحاجة إلى الغاز ومحطات الوقود األ

قول الشيء نفسه فيما يتعلق بنقل وتوصيل الوقود إلى محطات الوقود حيث يمكن أن تصبح الطرق غير سالكة وغير 

آمنة للقيادة عليها. وعندما يؤثر الطقس الشتوي على الطرق ومعامل تكرير النفط وغيرها من قطاعات إنتاج الوقود، 

ها، حيث إن استخدام المركبات ينخفض إذا تعذر استخدام الطرق أو فقد يكون هناك انخفاض في الطلب على منتجات

ويمكن أن يؤثر تراكم الطقس الشتوي، نظًرا الحتمال انقطاع التيار الكهربائي، على    332الوصول إليها بطريقة آمنة.

 المنازل والشركات والمدارس. 

عميل   500.000، قام أونكور بتقدير أن  2013أثناء عاصفة جليدية في مترو داالس / فورت وورث في ديسمبر    :اآلثار

انقطاعات التيار الكهربائي للشركة في شبكة  أسباب  فقدوا الطاقة في المنطقة. وكان فقدان الطاقة هذا وال يزال أحد أكبر  

 333خطوط كهرباء شمال تكساس.

  

 
  ،.Protect Environmental Services Inc"تنظيف آثار االنسكاب في ظروف جوية سيئة"،  331

conditions/-weather-adverse-in-cleanup-://www.protectusa.net/spillhttp 
،  جينسكيب "، PADD 3ق تشغيل مصفاة البترول وطلب المنتجات عبر يسوزان دانفورث وأماندا فيرفاكس ديركس، "درجات الحرارة المتجمدة تع 332
 ، 2018يناير  18

 3-padd-across-demand-products-operations-refinery-disrupt-temperatures-https://www.genscape.com/blog/freezing 
،  2011فبراير  5، ورنينج نيوزداالس م"انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة الثلجية يطرح أسئلة،"  333

questions/-leave-outages-power-storm-https://www.dallasnews.com/business/energy/2013/12/15/ice 

http://www.protectusa.net/spill-cleanup-in-adverse-weather-conditions/
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
https://www.dallasnews.com/business/energy/2013/12/15/ice-storm-power-outages-leave-questions/
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،  NOAA، "هيئة خدمات األرصاد الجوية الوطنية، 2013ديسمبر  07-05شمال تكساس: من "العاصفة الشتوية في  334

https://www.weather.gov/fwd/december72013 

https://www.weather.gov/fwd/december72013


 

 347من  137صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 البرق   3.8.19

ف برنامج الوالية ل هائل بين المناطق المشحونة   إلكترو ستاتي البرق بأنه تفريغ   SHMPتخفيف من حدة المخاطر ليُعَِرّ
مناطق    SHMPتخفيف من حدة المخاطر  لكهربائيًا داخل السحب أو بين السحابة وسطح األرض. يحدد برنامج الوالية ل

هيوستن وبيومونت/ بورت آرثر، باإلضافة إلى داالس فورت وورث ميتروبلكس، باعتبارها األكثر عرضة للخطر 
البرق. يتعلق األمر بصواعق  البرق في   مواقعالتالية    NLDN CG Flash Dataتعرض خريطة    عندما  صواعق 

 . 2006إلى عام  2005تكساس من عام 

 

 
 ، 196، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 335

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

  NLDN CGبيانات الوهج 

2006 - 2015  

 ميل  2ميل *  2شبكة  - 2

 توهجات  2.878.063

  21وأكثر 

18 – 21 

15 – 18  

12 – 15 

9 – 12 
6 – 9  

3 – 6  
0+ – 3  

 هجوكثافة ال
 ومضات / ميل مربع/ سنة

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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دوالًرا، مما يجعل هذا الخطر هو الخطر   3.234.744يبلغ متوسط الخسائر المالية السنوية بسبب البرق في تكساس  

أنه من  إلى  المخاطر  لتخفيف من حدة  الوالية  الوالية. تشير خطة برنامج  المالية في  التكلفة  العاشر األكبر من حيث 

دوالًرا  269دوالًرا، و  17.560.332، من المتوقع أن تشكل صواعق البرق خسائر في الممتلكات تبلغ 2018-2023

 إصابة.  64حالة وفاة و  15محاصيل و كخسائر في ال

يحدد المعهد الوطني للسالمة من البرق أنواًعا مختلفة من البرق، كما هو موضح في الجدول التالي وفي برنامج الوالية 

 336للتخفيف من حدة المخاطر.

 اشكال البرق 

 التعريف شكل البرق 

 مباشرةصاعقة 

هذا هو الخطر األكثر خطورة، حيث يكون الشخص أو الهيكل في مسار مباشر لتيارات البرق. يحدد مقدار التيار آثاره. 

فولت. يمكن أن تصل الصاعقة الكبيرة   200.000أوم    10التي تعمل على أساس    2O kAتخلق قدرة أمبيرية نموذجية  

 اًرا من المحتمل أن يكون قاتالً خالل الجسم. فولت تي 50. تدفع أكثر من l5O kAإلى مستويات 

 صاعقة جانبية 

ينتج هذا الخطر عن انشقاق الصاعقة المباشرة عندما تتدفق مسارات متوازية بديلة من التيار إلى األرض عبر شخص  

األرض وتصبح مقاومة  أو مبنى. عندما يعطي مسار التيار األولي بعض المقاومة لتدفق التيار، يتطور تيار محتمل فوق  

 الشخص أو الهيكل لألرض هي مسار التوصيل البديل. 

 الصواعق الموصلة 

يحدث هذا الخطر عندما يصطدم البرق بموصل يقوم بدوره بإدخال التيار في منطقة تبعد مسافة معينة عن نقطة الضربة  

أصبحت طريقًا غير مباشر في استكمال  األرضية. يمكن أن تتلف المعدات المتصلة غير المحمية وإصابة األفراد إذا  

 الدائرة األرضية.

 تدرج فولطية الكيان 

يمر التيار عبر اثنين أو أكثر من الكيانات ويخلق فرق جهد لحظي. قد يؤدي الترابط الضعيف للتوصيل البيني إلى  

يلمس   قبل شخص  المثال، من  نفسه، على سبيل  الخطر  الدوائر. ويحدث  في  محتمل  فرق  شيئًا غير مالمس  حدوث 

لألرض بينما هو نفسه مالمس لألرض. يتم إكمال الدائرة الكهربائية من خالل الشخص، وفي بعض األحيان قد تكون  

 العواقب مهلكة.

 اآلثار المستحثة
  يمكن أن يحفز البرق المجال الكهربائي و اقتران المجال المغناطيسي في الكيانات و في األسالك. االقتران المغنطيسي 

 يعمل عمل المحول، حيث تسود القوانين الشائعة للمحوالت.

 موصل منتج البخار 

منتجات   الموجودة على األرض. حتى  لألشياء  الكهربائي  السلوك  البرق على  يؤثر  البخار عندما  منتج  يحدث خطر 

البخار التي ال تصبح جزًءا من القناة الرئيسية يمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من التيار. يمكن أن يؤثر التعرض 

 لبخار على األشخاص واإللكترونيات الحساسة.للتيار منتج 

 
 ، 195، صفحة 2018رة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم إدا خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 336

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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 اشكال البرق 

 التعريف شكل البرق 

 المضاعفات  

تتعدد اآلثار الثانوية. من األمثلة على ذلك حرائق الغابات واألعشاب وحاالت البخار المتفجرة في المباني واألشجار 

 وغيرها من األشياء الحاملة للمياه وعواقب صواعق الرعد ومن أمثلة ذلك مباغتة شخص ما بقطع التيار دون قصد.

 جهد الخطوة/ جهد اللمس 

الخطر نتيجة لضربة صاعقة تبدد طاقتها من خالل األرض. يخلق التيار األرضي جهدًا يسقط عبر سطح  يحدث هذا  

األرض. يمكن أن يكون لدى الشخص الذي يقف على بعد عدة مئات من األقدام من نقطة الصواعق عدة مئات من 

كين بهما تيار كهربائي، واحدًا بكل  فولتات متولدة بين قدميه. هذا الخطر مماثل لشخص يقوم بالتأريض أثناء لمس سل

 يد.

   لبرقا من المجتمع نقاذإل  FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية  الوكالة وسائل  3.8.20

 السالمة واألمن   3.8.20.1

يمكن أن يصاحب البرق مجموعة متنوعة من األخطار األخرى، بما في ذلك األعاصير والعواصف الرعدية   :المخاطر

الشديدة وأحداث الفيضانات والحرارة الشديدة والحرائق وبالتالي فهي مرتبطة بجميع المخاطر التي تشكلها هذه األخطار. 

ويؤثر على المباني والخدمات الحكومية.    ائل المستجيبينأو قد يؤثر البرق من تلقاء نفسه بشكل كبير على سالمة وأمن  

إن صواعق البرق التي تضرب المباني أو المنازل أو البنية التحتية األخرى لديها القدرة على إضرام الحرائق التي يمكن 

احتمال فهناك  شديدة،  مع عاصفة رعدية  باالقتران  وقعت صاعقة برقية  إذا  المحيطة.  المناطق  إلى  تمتد  لحدوث   أن 

فيضان مع حدوث حرائق. قد تؤدي المياه الغزيرة أو الحطام في الطرقات الناتجة عن الرياح الشديدة إلى عرقلة أو  

 عن الوصول إلى الحريق. أوائل المستجيبينإعاقة 

المجتمع  هناك العديد من الحوادث األخيرة التي أصيب فيها أوائل المستجيبون بجروح وهم يحاولون إنقاذ أفراد :اآلثار

، أصيب ثالثة  2018المحلي والمنازل من الحرائق التي اندلعت بسبب البرق. على سبيل المثال، خالل شهر أغسطس  

وبالمثل، تمت    337في فريسكو، تكساس بجروح وهم يطفئون حريق شب في منزل بسبب البرق.   أوائل المستجيبينمن  

ن هرعا إلى حريق شب في منزل بسبب البرق في مقاطعة هاريس معالجة اثنين من المندوبين الستنشاقهما الدخان بعد أ

، تسبب البرق في حريق منزل في ايرفينج، تكساس. وتمت معالجة اثنين من 2019يوليو   10. في 2019يونيو   29في 

 338رجال اإلطفاء بسبب اإلنهاك من الحرارة.

 
 2018أغسطس  9 سي بي إس لوكال نيوز، من المستجيبين األوائل أصيبوا في إطفاء منزل في فريسكو" 3" 337

 fire/-house-frisco-injured-responders-https://dfw.cbslocal.com/2018/08/09/first 
، 2019يوليو  10، 4قناة فوكس ور ماوند، إيرفينج"، "صواعق البرق مسؤولة عن حرائق المنازل في فال 338

irving-mound-flower-in-fires-house-for-blamed-strikes-https://www.fox4news.com/news/lightning 

https://dfw.cbslocal.com/2018/08/09/first-responders-injured-frisco-house-fire/
https://dfw.cbslocal.com/2018/08/09/first-responders-injured-frisco-house-fire/
https://dfw.cbslocal.com/2018/08/09/first-responders-injured-frisco-house-fire/
https://www.fox4news.com/news/lightning-strikes-blamed-for-house-fires-in-flower-mound-irving


 

 347من  140صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 االتصاالت  3.8.20.2

وط الكهرباء، أو ضرب أقطاب الطاقة أو المعدات ذات يمكن أن يتسبب البرق في سقوط األشجار على خط  :المخاطر

الصلة مباشرة أو قد يؤدي إلى نشوب حرائق بالقرب من خطوط الكهرباء، مع إمكانية انقطاع التيار الكهربائي. وقد  

 يؤدي نقص الطاقة بسبب صاعقة برق إلى تعقيد المشكالت المتعلقة بمخاطر االتصال األخرى. 

  أوائل المستجيبين من حرائق البنية التحتية تتطلب استجابة سريعة؛ وقد يؤدي ذلك إلى محاولة    حرائق المنازل أو غيرها

أو الجيران الدخول إلى المبنى إلنقاذ األفراد المحاصرين بالداخل أو إخبار أفراد المجتمع بأن المبنى مشتعل. وقد يحدث  

 313ما إذا كان هناك أحد بالداخل. ارتباك خالل هذه األحداث، حيث قد ال يعرف أوائل المستجيبون 

 أو أفراد المجتمع.  أوائل المستجيبينسوء االتصاالت أو االرتباك قد يؤدي إلى زيادة اإلصابات أو وفاة  :اآلثار

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.20.3

أفراد   :المخاطر المجتمع. قد يحاول  أثناء حدوث الصواعق هو مصدر شائع لالرتباك ألفراد  ملجأ آمن  العثور على 

المجتمع، خاصة أثناء العواصف الرعدية، البحث عن ملجأ تحت األشجار أو الخيام أو السرادقات للحفاظ على جفافهم  

ق غير مناسبة، وغالبًا ما تكون أكثر خطورة، من  ومع ذلك، فإن هذه المناط  340،  339أثناء حدوث عاصفة رعدية / برق.

الخروج في العراء أثناء البرق. قد يفترض األفراد أن لديهم متسًعا من الوقت للعثور على ملجأ بداًل من حدوث ذلك فعليًا  

 أو اعتقادهم أنه إذا توقف المطر أثناء العاصفة الرعدية، فعندئذ لم تعد هناك مشكالت تتعلق بالسالمة.

إليه خالل أحداث البرق يعمل على زيادة الحوادث أو اإلصابات أو الوفيات  لجأإن االرتباك بشأن المكان الذي ت :ثاراآل

المرتبطة بصواعق البرق. كان أحد عمال بناء األسقف في حالة حرجة بعد أن ضربته صاعقة خالل عاصفة رعدية في  

المطر لكن ضربه توقف  اء المطر لكنه عاد إلى السطح بعد أن  . دخل عامل بناء السقف إلى الداخل أثن2019يونيو    2

، قتل رجل بفعل الصواعق في ميدالند بوالية تكساس وهو جالس على حائط من الطوب؛ قيل 2017في عام  341البرق.

 342إنه "لن تحدث صاعقة هنا" قبل أن يتعرض للضرب.

 
 "األسئلة الشائعة عن البرق"، مراكز السيطرة على األمراض،  339

https://www.cdc.gov/disasters/lightning/faq.html 
 معهد الحماية من البرق، "هل "الملجأ الخاص بك" من العاصفة مكان آمن من البرق؟ تذكير حول مخاطر الخيام والعواصف الرعدية، "  340

-tents-of-dangers-the-about-reminders-place-safe-lightning-a-storm-the-from-shelter-your-https://lightning.org/is
thunderstorms/-and 

 "بيانات الحوادث"، التي تسبب فيها البرق،  341
http://www.struckbylightning.org/news/dispIncidentdb.cfm 

 ، 2017يوليو  4 نيوز، 7سي بي إس ستيفاني بينيت، "عائلة ميدالند ضحية البرق تتحدث وتحذر اآلخرين من أن البرق يهاجم اإلنسان"،  342
-others-for-warning-a-and-speak-victim-lightning-Midland-of-https://www.cbs7.com/content/news/Family

432533303.html 

https://www.cdc.gov/disasters/lightning/faq.html
https://lightning.org/is-your-shelter-from-the-storm-a-lightning-safe-place-reminders-about-the-dangers-of-tents-and-thunderstorms/
https://lightning.org/is-your-shelter-from-the-storm-a-lightning-safe-place-reminders-about-the-dangers-of-tents-and-thunderstorms/
http://www.struckbylightning.org/news/dispIncidentdb.cfm
https://www.cbs7.com/content/news/Family-of-Midland-lightning-victim-speak-and-a-warning-for-others-432533303.html
https://www.cbs7.com/content/news/Family-of-Midland-lightning-victim-speak-and-a-warning-for-others-432533303.html
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 النقل   3.8.20.4

أن    :المخاطر المعروف  من  كان  الرعدية،  العاصفة  األفرع خالل  سقوط  في  وتتسبب  األشجار  تضرب  الصواعق 

أيًضا على   البرق  النقل. ويمكن أن تؤثر صواعق  إلى وسائل  الوصول  نقاط  الطرق وغيرها من  واألطراف وإغالق 

أنظمة التحكم في حركة المرور وغيرها من جوانب عمليات الصيانة وشبكة النقل. ويمكن أن تؤثر صواعق البرق على  

ا بضربها أو التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المجاورة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تأخير  هذه األنظمة إم 

حركة المرور وأال تعمل إشارات المرور بشكل صحيح وأن تكون إشارات المشاة خارج الخدمة، والحد من خيارات  

جوي األخرى مصممة للتعامل مع صواعق البرق، النقل العام وغير ذلك. في حين أن غالبية الطائرات وأجهزة النقل ال

يمكن أن يؤثر البرق أيًضا على أجهزة التحكم في حركة كذلك    343ويمكن أن يتسبب البرق في وقوع بعض الحوادث بها. 

 المرور، وضوابط السالمة المختلفة في المطارات، والوعي العام بالموقع وخيارات المسار للطيارين.

، ضربت صاعقة برقية المنطقة بالقرب 2016مايو    11مع اقتحام العواصف في مترو داالس فورت وورث في    :اآلثار

  . ذكرت وكالة النقل السريع لمنطقة داالس كارلتون( في وسط مدينة  DARTمن وكالة النقل السريع لمنطقة داالس )

DART   .حدت صاعقة البرق من قدرة النقل    344أنه تضرر اثنين من قطاراتها إلى جانب معدات كهربائية ضرورية

 لعدة أيام بعد الحدث.   DARTالعام لوكالة النقل السريع لمنطقة داالس 

 

 
، 25ة في فنلندا، الصفح VTT، مركز األبحاث الفنية في 2011الطقس الشديد يؤثر على أنظمة النقل  343

https://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W168.pdf 
،  2016مايو  KDFW ،12 4فوكس نيوز "، DART"صواعق البرق مسؤولة عن األضرار التي لحقت بمحطة كارلتون  344

station-dart-carrollton-at-damage-for-blamed-strike-https://www.fox4news.com/news/lightning 
، 2016ايو م NBC DFW ،13تود ل. ديفيس، "إعادة فتح سكك حديد كارلتون بعد اإلصابة بصواعق البرق"،  345

379154291.html-Strike-Lightning-After-Carrollton-in-Down-Shut-Rail-https://www.nbcdfw.com/news/local/DART 

https://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W168.pdf
https://www.fox4news.com/news/lightning-strike-blamed-for-damage-at-carrollton-dart-station
https://www.nbcdfw.com/news/local/DART-Rail-Shut-Down-in-Carrollton-After-Lightning-Strike-379154291.html
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 والرعاية الطبية الصحة   3.8.20.5

يالحظ برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر أن البرق يمكن أن يسبب اإلصابة والوفاة في جميع أنحاء    :المخاطر

والية تكساس. معظم حاالت الوفاة واإلصابات التي يتعرض لها األشخاص تقع في مالعب الجولف أو الوقوف تحت  

وتختلف شدة اإلصابة من حالة إلى أخرى اعتمادًا على   346مة الوطنية للطقس. األشجار أو بالقرب من المياه وفقًا للخد

المباشرة   الصواعق  المميتة هي  البرق  أنواع صواعق  أكثر  إن  البرق.  حوالي    -نوع صاعقة  إصابات 5تمثل  من   ٪

بالمئة(    15بالمئة(، وصواعق التوصيل )  30بالمئة(، والضربة الجانبية )  50صواعق البرق. يمثل التيار األرضي )

 347إلصابات تعزى إلى صواعق البرق.وبقية ا

أطفال بضربة صاعقة أثناء ممارسة كرة القدم في ملعب األحالم    3، في بي كيف، أصيب  2014أغسطس    26في    :اآلثار

التابع لجمعية ليك ترافيس للشباب. وقال شهود العيان للصحفيين إنه ال توجد إشارة على وجود برق، حيث لم تكن هناك 

حالة وفاة    20، كانت هناك  2017إلى عام    2008من عام    348وكانت السماء صافية إلى حد ما.  عواصف في المنطقة

في والية تكساس، وهو ثاني أكبر عدد من حاالت الوفاة التي تُعزى إلى حاالت الوفاة بسبب البرق في الواليات المتحدة 

فلوريدا.  والية  عام    349بعد  عام    1996من  ت2016إلى  البرق  كانت صواعق  المرتبطة    5مثل  ،  الوفيات  من  بالمئة 

الزمنية   الفترة  خالل  واالنخساف  المدارية  والعواصف  باألعاصير  مرتبطة  كانت  التي  تكساس،  والية  في  بالمخاطر 

 350المحددة. 

 )إدارة( المواد الخطرة   3.8.20.6

التي تحتوي يمكن أن تتسبب صواعق البرق في أضرار وتدمير بالغ لمرافق التخزين وغيرها من المنشآت    :المخاطر

المنطقة   أنحاء  جميع  في  الخطرة  المواد  تنتشر  أن  يمكن  انفجار،  حالة حدوث  وفي  نفايات خطرة.  أو   / و  مواد  على 

وتعرض وظائف الصحة البشرية والبيئية للخطر. حتى إذا لم تصل المواد الخطرة فعليًا إلى منطقة ما عند اشتعالها أو 

اد في مجرى مائي من الممكن أن تخلق تأثيرات محسوسة في اتجاه مجرى النهر. انفجارها، فإن إمكانية انفجار هذه المو 

أميال من األرض، وبالتالي الوصول إلى األسر والشركات   ةعدلة النار ونقلها  نخدفي حالة حدوث حريق، يمكن تصاعد أ

 التي لم تكن في الجوار المباشر لصاعقة البرق.

مجموعة من الخزانات المتصلة لتلقي    -رق وأشعلت بطارية الصهريج  ، ضربت صاعقة ب2018مايو    22في    :اآلثار

  - إنتاج النفط الخام من بئر قريب أو مكان مؤجر لإلنتاج ليتم بعد ذلك قياسه واختباره قبل نقله عبر خطوط األنابيب  

النيران في   الوقود، اشتعلت  نتيجة حريق  ، ُضربت  8201مارس    28في    351أفدنة مجاورة.  7بالقرب من هولزفيل. 

 
 ،2019أكتوبر  4، في  NOAA،(NWS)"البرق"، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  346

https://www.weather.gov/hgx/severe_weather_awareness_lightning 
 "، مركز السالمة البرية، 101"النجاة من البرق  347

 injuries/-101/lightning-safety-101/lightning-safety-https://www.wildsafe.org/resources/outdoor 
، 2014أغسطس  KVUE News ،26اعقة البرق، " : إصابة ثالثة أطفال بجروح جراء صEMSاشلي قوه، " 348
326015330-strike/269-lightning-by-injured-children-three-https://www.kvue.com/article/news/local/ems 

 ، 2019أكتوبر  4، في (NWS"ضحايا البرق"، هيئة األرصاد الجوية الوطنية ) 349
victims-https://www.weather.gov/safety/lightning 

 ، 92، صفحة 2018أكتوبر  قسم إدارة الطوارئ في تكساس، خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 350
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

 ،  2018مايو  23، نيوزصحيفة لونجفيو كين هيدلر، "صاعقة البرق تشعل بطارية الخزان بالقرب من هالسفيل"،  351
-hallsville / article_c7c752fa-near -battery-tank-ignites-strike-journal.com/news/police/lightning-https://www.news

23f9ee5727e2.html-b332-11e8-5e99 

https://www.weather.gov/hgx/severe_weather_awareness_lightning
https://www.wildsafe.org/resources/outdoor-safety-101/lightning-safety-101/lightning-injuries/
https://www.wildsafe.org/resources/outdoor-safety-101/lightning-safety-101/lightning-injuries/
https://www.wildsafe.org/resources/outdoor-safety-101/lightning-safety-101/lightning-injuries/
https://www.kvue.com/article/news/local/ems-three-children-injured-by-lightning-strike/269-260153303
https://www.weather.gov/safety/lightning-victims
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.news-journal.com/news/police/lightning-strike-ignites-tank-battery-near%20-hallsville%20/%20article_c7c752fa-5e99-11e8-b332-23f9ee5727e2.html
https://www.news-journal.com/news/police/lightning-strike-ignites-tank-battery-near%20-hallsville%20/%20article_c7c752fa-5e99-11e8-b332-23f9ee5727e2.html
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صهاريج نفط في مقاطعة بورليسون بالصواعق. وتسبب ذلك في وقوع انفجار واندالع حرائق. تم إخماد الحرائق، لكن 

ض المنازل والشركات المجاورة للخطر.ن خداأل  352ة المرتبطة باالنفجار والحريق َعرَّ

 

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.20.7

خالل حادثة صاعقة البرق، يمكن ضرب المعدات الكهربائية المتصلة بخطوط الكهرباء والمحطات الفرعية،    :المخاطر

مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة من الزمن. ويمكن أن يصل البرق أيًضا إلى األشجار وغيرها من  

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي. يمكن أن تتسبب صواعق   الهياكل التي قد تسقط بدورها على البنية األساسية للخدمات

البرق التي تنتقل عبر األجهزة المنزلية والتجارية أيًضا في حدوث حرائق إذا تم توصيلها بقابس التيار. يمكن أن يؤدي 

من كبير  بشكل  للحد  البرق،  أحداث  أثناء  واإللكترونيات  األجهزة  فصل  أو  التيار،  زيادة  واقيات  حدوث   استخدام 

 354حوادث. 

، الذي يقع في محطة فرعية، قد  kV 138، ذكرت مدينة كوليج ستيشن أن مفتاح التبديل  2019يونيو    5في    :اآلثار

لـ   الطاقة  توفير  على  لقدرتها  الفرعية  المحطة  فقدان  في  هذه  البرق  تسببت صاعقة  برقية.  بصاعقة    8.770ضرب 

 355. عميل

 القارس  البرد  3.8.21

عدد األيام التي تكون فيها درجات الحرارة القصوى أعلى من تنخفض  لتخفيف حدة المخاطر أن  يتوقع برنامج الوالية  
درجة فهرنهايت( في جميع أنحاء والية تكساس بمرور الوقت وسيؤدي ذلك إلى انخفاض في أحداث    32درجة التجمد )

 
، 2018مارس  TV-KBTX ،28بالكلي جالبرايث، "انفجار خزان النفط في مقاطعة بورليسون بعد ضربه بصاعقة البرق"،  352

478215323.html-strike-lightning-after-County-Burleson-in-explodes-tank-https://www.kbtx.com/content/news/Oil 
 ، 2018مارس    TX-KBTX،28 تصوير بالكيلي جالبريث، 353

l478215323.htm-strike-lightning-after-County-Burleson-in-explodes-tank-https://www.kbtx.com/content/news/Oil 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في CoServ"تقلبات الطاقة"،  354

Fluctuations-Solutions/Reliability/Power-https://www.coserv.com/Energy 
،  2019يونيو   TV-KBTX،5يار الكهربائي في كوليج ستيشن"، كاسي تاكر، "العاصفة تتسبب في انقطاع الت 355

0855431.html51 -Station-College-across-outages-power-causes-https://www.kbtx.com/content/news/Storm 

https://www.kbtx.com/content/news/Oil-tank-explodes-in-Burleson-County-after-lightning-strike-478215323.html
https://www.kbtx.com/content/news/Oil-tank-explodes-in-Burleson-County-after-lightning-strike-478215323.html
https://www.coserv.com/Energy-Solutions/Reliability/Power-Fluctuations
https://www.kbtx.com/content/news/Storm-causes-power-outages-across-College-Station-510855431.html
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مكان في تكساس، فإن بانهاندل واألجزاء  الطقس البارد السنوية كل عام. بينما يمكن أن يحدث البرد القارس في أي  
الشمالية األخرى من الوالية تعاني من درجات الحرارة الباردة الشديدة. في بنهاندل، يعني البرد الشديد األيام التي تقل 

درجة فهرنهايت، بينما يعني ذلك في وادي ريو جراندي الوصول إلى درجات حرارة أقل   0فيها درجة الحرارة عن  
 التجمد.  من درجة

، من المتوقع أن يحدث  2023-2018  ا بينإلى أنه م   SHMPتخفيف من حدة المخاطر  لتشير خطة برنامج الوالية ل 
  4دوالًرا، و    514.705دوالًرا، وخسائر في المحاصيل بقيمة    2.972.052البرد الشديد خسائر في الممتلكات بقيمة  

 حاالت وفاة، وإصابة واحدة. 

أيًضا أنه عند التعامل مع البرد القارس، من المهم مراعاة   SHMPية لتخفيف حدة المخاطر  تالحظ خطة برنامج الوال
تأثير العواصف الباردة. فدرجة حرارة الرياح الباردة هي مقياس لمدى برودة الرياح التي يشعر بهوائها جسم اإلنسان. 

ن الجسم، فيمكن أن يشعرك يوم درجة حرارته نظًرا ألن الرياح يمكن أن تؤدي إلى تسريع فقدان الحرارة بشكل كبير م 
الذي توفره اإلدارة    0درجة فهرنهايت كأنه يوم هادئ بدرجة حرارة    30 التالي،  المخطط  درجة فهرنهايت. يصور 

والتعرض  الرياح  وسرعة  الحرارة  درجات  على  تعتمد  التي  الباردة  الرياح  الجوي،  والغالف  للمحيطات  الوطنية 
  356بالدقائق.

 

 
 ، 2019أكتوبر  4، في   NOAA،(NWS)"مخطط الرياح الباردة"، هيئة األرصاد الجوية الوطنية  356

chart-chill-wind-https://www.weather.gov/safety/cold 
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 درجة الحرارة ]فهرنهايت[

 دقيقة 30 دقائق 10 دقائق 5 مرات قرصة الصقيع

 برودة الرياح
 11/01/01نافذ اعتبارا من  = سرعة الرياح ]ميل في الساعة[ V= درجة حرارة الهواء ]فهرنهايت[    Tحيث، 

https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart
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 القارس  لبردا من مجتمعال إلنقاذ FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية  الوكالة وسائل  3.8.22

 السالمة واألمن   3.8.22.1

على غرار الطقس في فصل الشتاء، فإن قلة الخبرة بخطورة البرد الشديد لديها القدرة على جعل سكان تكساس    :المخاطر

غير مستعدين للبرد والمخاطر المرتبطة به. قد ال يملك أفراد المجتمع مالبس أو أدوات منزلية إضافية مثل المعاطف  

باإلضافة إلى ذلك، قد ال يفهم أفراد المجتمع كيفية االستعداد للبرد القارس مثل ترك .  غطية الثقيلةالثقيلة أو األحذية أو األ

الحنفيات تقطر أو صيانة مسخنات الوحدة بشكل صحيح أو جلب حيوانات أليفة إلى الداخل. غالبًا ما تكون أحداث البرد  

اقم، حيث قد ال يرغب أفراد المجتمع في القارس في تكساس قصيرة المدى أيًضا؛ وهذا له القدرة على جعل المخاطر تتف

اإلنفاق على معاطف أو أحذية ثقيلة ألنهم قد يعتقدون أن البرد القارس سيتالشى سريعاً. ال يستطيع بعض أفراد المجتمع 

 شراء المعاطف واألحذية الثقيلة أو غيرها من الضروريات لمواجهة البرد الشديد. 

  أوائل المستجيبين عداد تخلق احتمالية لزيادة الحوادث واإلصابات، مما يستلزم من  هذه االفتراضات وعدم فهم كيفية االست

الخروج في البرد الشديد والطرق الجليدية المحتملة لالستجابة لهذه األحداث. قد يزيد الطقس البارد أيًضا من احتمال 

تؤدي جميع هذه األعطال إلى حدوث    حدوث أعطال في المعدات، مثل تجمد خرطوم المطافئ أو الساللم والخراطيم؛ وقد

   357. أوائل المستجيبينالمزيد من اإلصابات أو الحوادث ألفراد المجتمع أو 

درجة فهرنهايت   28، شهدت المجتمعات في جميع أنحاء مقاطعة ترافيس درجات حرارة أقل من  2018في عام    :اآلثار

دث في جميع أنحاء المنطقة مع ذكر حالة وفاة. تم اإلبالغ مع وجود طرق جليدية. أدت هذه الظروف إلى العديد من الحوا

عن تأخيرات مرورية كبيرة في جميع أنحاء المقاطعة. باإلضافة إلى مطالبة السائقين باالبتعاد عن الطرق أو اإلبطاء 

 358( السائقين بضرورة السير ببطء على الطرق.TxDOTفي الطرقات، وذّكرت إدارة النقل في تكساس )

 التاالتصا  3.8.22.2

انقطاع    :المخاطر أو  التيار الكهربائي  إلى انقطاع  البرد الشديد  القاسية، فقد يؤدي  الشتوية  الطقس  على غرار أحداث 

الخدمة بسبب الحاجة المستمرة للحرارة. إن انقطاع التيار الكهربائي يضعف قدرة السكان على طلب المساعدة إذا كانوا  

مما يقلل   -من انقطاع التيار الكهربائي    و لمستجيبين بسبب المكالمات التي تشك أوائل ا في خطر. وأيًضا، قد يحدث إرباك  

نظًرا ألن البرد القارس يرتبط بالطقس    359من قدرتهم على معالجة الحوادث أو القضايا التي تهدد الحياة في المجتمع.

قد و األشجار الساقطة في الطريق.  القاسي في الشتاء، فهناك احتمال وقوع حاالت الطرق الجليدية أو الحطام مثل فروع  

عن الوصول إلى أفراد المجتمع في الوقت المناسب أو قد يمنعهم من الوصول إلى أحد أفراد    أوائل المستجيبينيعيق ذلك  

 المجتمع.

 
 ، 2018يناير  7 ايه بي نيوز،ة لرجال اإلطفاء، تُلقي حالة الطقس المرير بأخطارها الخاصة"، كولين لونج وكارولين طومسون، "بالنسب 357

 https://www.apnews.com/ad2994834d9046969e69336fe5b1c417 
،  2018يناير  2، الباتشتوني كانتو، "الطرق الجليدية تحدد حوادث أوستن سبارك، اإلغالقات على الطرق"،  358

closures-road-accidents-spark-austin-conditions-road-https://patch.com/texas/downtownaustin/icy 
،  2017يونيو   28، صحيفة فالي نيوزلإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي إال إذا كانت هناك حالة طوارئ فعلية"،  911"ال تتصل بالرقم  359

-actual-an-theres-unless-outage-power-a-report-to-911-call-https://www.valleynewslive.com/content/news/Dont
431400583.html-emergency 

https://www.apnews.com/ad2994834d9046969e69336fe5b1c417
https://www.apnews.com/ad2994834d9046969e69336fe5b1c417
https://www.apnews.com/ad2994834d9046969e69336fe5b1c417
https://patch.com/texas/downtownaustin/icy-road-conditions-austin-spark-accidents-road-closures
https://www.valleynewslive.com/content/news/Dont-call-911-to-report-a-power-outage-unless-theres-an-actual-emergency-431400583.html
https://www.valleynewslive.com/content/news/Dont-call-911-to-report-a-power-outage-unless-theres-an-actual-emergency-431400583.html
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مقاطعة في شرق تكساس انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع جنبًا    20، شهدت أكثر من  2018في عام    :اآلثار

حالة انقطاع للتيار الكهربائي. شهدت مقاطعات هاريسون    20.000إلى جنب مع البرد القارس، مع اإلبالغ عن أكثر من  

 لتيار الكهربائي في شرق تكساس خالل هذا الحدث. وبانوال وماريون وموريس وروسك وشيلبي غالبية حاالت انقطاع ا

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.22.3

تعتبر أماكن اإليواء أو التدفئة من االحتياجات األساسية خالل فصل الشتاء والبرد الشديد بسبب احتمال تجمد   :المخاطر

الكهربائي المفاجئ، خصوًصا في  درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي المترتب على ذلك. قد يؤدي انقطاع التيار  

الليل، إلى زيادة الفوضى بين أفراد المجتمع الذين يعتقدون أنهم يستطيعون البقاء في مكانهم، ثم يدركون فجأة الحاجة  

إلى إيجاد مأوى. األفراد عديمي المأوى معرضون بشكل خاص للطقس البارد، ومع ذلك فهم قد ال يعلمون بوجود مكان  

 أو قد يعتقدون أنه يمكنهم البقاء لمدة ليلة أو ليلتين في البرد القارس. مؤقت للتدفئة، 

يبحثون عن ملجأ مؤقت واحد  فيمنفي هيوستن، شهدت المالجئ زيادة  2018خالل العاصفة الشتوية في يناير  :اآلثار

قلة منهم كانت أفرانهم قد    فرداً في الليلة؛ كان معظم األفراد الذين يبحثون عن ملجأ أشخاًصا بال ملجأ، لكن  180يضم  

؛ الشخصان  2018تم اإلبالغ عن وفاة شخصين خالل نفس حالة الطقس البارد في داالس في يناير    360توقفت عن العمل. 

المأوى كانا عديمي  لقيا حتفهما  الجسر وعثر على الشخص اآلخر في محطة   - اللذان  العثور على أحدهما تحت  وتم 

 361للحافالت. 

 النقل   3.8.22.4

ي حين أن ظروف الطقس القاسية في تكساس نادرة ومعتدلة نسبيًا إذا ما قورنت بأجزاء أخرى من البالد،  ف  :المخاطر

فهناك مجموعة متنوعة من التأثيرات المتعلقة بالنقل حيث يمكن أن تعزى إلى درجات حرارة شديدة البرودة. ويمكن أن  

ت أنظمة  البرودة تحديات تؤثر على  الحرارة شديدة  النقل وسالمة مستخدمي شبكة النقل وإغالق تشكل درجات  شغيل 

قد يتعين على    362المطار وتأخيراته وتعطل المعدات وإمكانية تجمد خطوط الوقود وتأثيرها على البرامج اللوجستية. 

محركات الديزل والبنزين العمل بجهد أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المركبات التي تعمل بالطاقة، حيث  

أن تتلف بطاريات السيارات أيًضا. يمكن أن يصبح الوقود المستخدم في المركبات، إذا انخفضت درجات الحرارة يمكن  

بدرجة كافية، مادة تشبه الهالم مما قد يمنع السفر الشخصي والتجاري على الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية.  

سور المعدنية وغيرها من البنية التحتية المقواة في شبكة  يمكن أن تؤثر درجات الحرارة شديدة البرودة أيًضا على الج 

 363النقل. 

 
أخبار إيه بي سي آى ص الذين يلجؤون إلى المأوى بسبب درجات الحرارة المتجمدة"، ديبورا ريجلي، "يشهد مركز التدفئة ارتفاعًا في عدد األشخا 360

    2018يناير  17 وتنس نيوز،
cold/2960410/-from-shelter-taking-eoplep-in-uptick-sees-center-https://abc13.com/warming 

 ، 2018يناير   NBCDFW.com،17هولي فورد، "اثنين من القتلى في داالس بعد قضاء ليلة في البرد"،  361
469773003.html-Cold-the-in-Night-Spending-After-Dallas-in-Dead-w.nbcdfw.com/news/local/2https://ww 

 ،2015يناير  26"انكماش أنظمة النقل في الطقس شديد البرودة"، جمعية النقل الكندية،  362
weather-cold-extreme-resilience-systems-atc.ca/en/transportation-https://www.tac 

 ، 2019أكتوبر  4كريستوفر ر. آدمز، "تأثيرات درجات الحرارة الشديدة"، المعهد التعاوني لبحوث الغالف الجوي، جامعة والية كولورادو، في  363
https://sciencepolicy.colorado.edu/socasp/weather1/adams.html 

https://abc13.com/warming-center-sees-uptick-in-people-taking-shelter-from-cold/2960410/
https://www.nbcdfw.com/news/local/2-Dead-in-Dallas-After-Spending-Night-in-the-Cold-469773003.html
https://www.tac-atc.ca/en/transportation-systems-resilience-extreme-cold-weather
https://sciencepolicy.colorado.edu/socasp/weather1/adams.html
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في أرلينجتون، اجتاحت    AT&T  استاد التي أقيمت على    Super Bowl XLV، خالل أحداث  2011في فبراير    اآلثار:

بوصات من الجليد والصقيع سقطت    4داالس فورت وورث. أفادت التقارير أن    عاصمةدرجات الحرارة المنخفضة عبر  

في أرلينجتون، وبالقرب من مطار داالس فورت وورث الدولي في جرابفين، بقيت درجات الحرارة تحت الصفر في  

عديد من األنابيب،  ساعة متتالية. وفي المطار، تم اإلبالغ عن إلغاء الرحالت الجوية، وتجمدت ال  100المنطقة ألكثر من  

 364وسقطت ألواح الجليد المتدلية على نظام السكة الحديد األحادي بالمطار. 

 

 الصحة والرعاية الطبية   3.8.22.5

درجات الحرارة شديدة البرودة يمكن أن تسبب عددًا من مشاكل الصحة العامة. قرصة البرد وانخفاض حرارة    :المخاطر

أثناء نوبات   366الجسم ومشاكل القلب، وغيرها من المشاكل هي حاالت شائعة في أوقات درجات الحرارة المنخفضة. 

على اتصال وثيق بأفراد آخرين، مما يساعد على    البرد، يقضي األشخاص أيًضا مزيدًا من الوقت في منازلهم ويكونوا

يجب مراقبة استخدام المولدات أو األدوات    367انتشار األمراض مثل نزالت البرد واإلنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي. 

أثناء  العمل أو أي مبنى آخر، عن كثب والتهوية بشكل صحيح  أو  المنزل  تدفئة  بالبنزين، لتكملة  التي تعمل  األخرى 

الستخدام ألن هذه اآلالت تنتج أول أكسيد الكربون. يتسبب أول أكسيد الكربون في تدهور قدرة دم الشخص على توصيل ا

 
 ، 23، صفحة 2017"ما مدى تأثر بنية تكساس التحتية للشحن باألحداث الجوية الشديدة؟" معهد تكساس إي أند إم للنقل، مارس  364

F.pdf-62-16-https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC 
 . 2012ديسمبر  24، داالس مورنينج نيوزتصوير لويس ديلوكا ومارك فرانسيسكوتي،  365

snow /-for -preparing-officials-dallas-christmas-white-entertainment/2012/12/25/a-https://www.dallasnews.com/arts 
،  2018يناير  Healthline ،29ليف، "كيف يمكن أن يؤثر الطقس شديد البرودة على صحتك"، شون رادك 366

health # 1-your-affect-can-rweathe-cold-extremely-news/how-https://www.healthline.com/health 
 ، 2014"كيف يؤثر الطقس البارد على صحتك؟" دار هارفارد للصحة، كلية هارفارد الطبية، نوفمبر  367

health-your-affect-weather-cold-does-healthy/how-yinghttps://www.health.harvard.edu/sta 

https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC-16-62-F.pdf
https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/2012/12/25/a-white-christmas-dallas-officials-preparing-for%20-snow%20/
https://www.healthline.com/health-news/how-extremely-cold-weather-can-affect-your-health#1
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-does-cold-weather-affect-your-health
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أنهم   األحيان  من  كثير  في  الناس  يعرف  ال  لذلك  رؤيته،  أو  شمه  يمكن  وال  وأعضائه؛  الجسم  أنسجة  إلى  األكسجين 

 368دقائق.يستنشقون الغاز ويمكن أن يحدث التسمم القاتل في غضون 

منطقة   12، عبر  ((UTHealthوفقًا لمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في كلية الصحة العامة في هيوستن    :اآلثار

  5، تم العثور على درجات حرارة باردة تزيد من خطر الوفيات بنسبة  2011إلى    1990مترو رئيسية في تكساس من  

في أشهر الشتاء. وقد لوحظت أعلى نسبة زيادة في معدل الوفيات  بالمئة لكل درجة مئوية انخفاض في درجة الحرارة  

 369بالمئة وذلك اعتمادا على المنطقة المحددة.  8-3في منطقة جالف كووست، حيث شهدت زيادة في المخاطر بنسبة 

 )إدارة( المواد الخطرة   3.8.22.6

أثناء حدوث البرد القارس، يكون تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة األخرى في بعض األحيان عملية    :المخاطر

يتم التغافل عنها. تتمدد المواد الكيميائية داخل حاويات التخزين الخاصة بها عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 

الحاوية وت انفجار  التجمد، مما يزيد من احتمال  تنشأ  نقطة  الكيميائية،  المواد  الحاوية وتسرب  مزقها. في حالة تمزق 

مان ويجب تنظيف االنسكاب بشكل صحيح وبسرعة. كما يمكن أن يحدث ضرر للمادة الفعلية  شديدة في األمشكالت  

الكيميائية   يمكن للتخزين السليم للمواد 370المحفوظة، ألن البرد الشديد قد يجعل استخدام المواد الكيميائية أكثر صعوبة.

للتآكل  المسببة  للملوثات  التعرض  من  وغيرها  والبيئة  األفراد  يمنع  أن  الشديد،  البرد  أثناء حدوث  وخاصة  الخطرة، 

 وغيرها. 

، اجتاحت موجة من درجات الحرارة الباردة لعدة أيام جنوب وجنوب شرق تكساس. نتيجةً لذلك،  2018في يناير    :اآلثار

كريستي بالطقس البارد الذي أدى إلى تعرض هذه المواقع ألعطال وتعطل    وكوربستأثرت مصافي النفط في بايتون  

أي مواد خطرة،    نبعاثوبينما لم يتم إ  371غير المخطط له. في العمليات والتوهج الالزم مما قد يشير إلى انقطاع العمليات  

 درجات الحرارة شديدة البرودة. حدوث إال أن هناك خطًرا كبيًرا على احتمال حدوث هذه األنواع من المخاطر أثناء 

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.22.7

الكهربائية لمواكبة متطلبات الطاقة    عندما تصل درجات الحرارة إلى مستويات شديدة البرودة، تُجَهد الشبكة  :المخاطر

المحملة عليها. يتم دفع هذا التوتر بشكل أكبر عند استخدام البنية التحتية الكهربائية القديمة. يمكن أن تتداخل درجات  

الكهروميكانيكية  الدعم  وأجهزة  الهيدروليكية  الخطوط  مثل  معينة،  آليات  عمل  كيفية  مع  البرودة  شديدة  الحرارة 

البرودة    372رات.والمستشع  شديدة  الحرارة  درجات  تؤدي  أن  إنتاج  أيًضا  ويمكن  وعمليات  النفط  إلى تعطيل مصافي 

 
 ، 2015مايو  20"أول أكسيد الكربون والمولدات" إدارة تكساس لخدمات الصحة،  368

generators.shtm-factsheet_co2https://www.dshs.state.tx.us/preparedness/ 
عية تسون هسوان تشن وشياو لي وجينغ تشاو وكاي تشانغ، "تأثيرات الطقس البارد على الوفيات الناجمة عن جميع األسباب وأسباب الوفيات الطبي 369

 ، 251-244، الصفحات 2017، يونيو 225المجلد  التلوث البيئي،،" 2011-1990المحددة في تكساس، 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116317213؟via٪3Dihub 

 ،2019أكتوبر  4ل في "التخزين اآلمن للمواد الكيميائية في الطقس البارد أو المتجمد،" أنظمة سالمة التخزين، تم الدخو 370
weather/-cold-storage-https://safetystoragesystems.co.uk/blog/chemical 

، جينسكيب،  "PADD 3سوزان دانفورث وأماندا فيرفاكس ديركس، "درجات الحرارة المتجمدة تعرقل تشغيل مصفاة البترول وطلب المنتجات عبر  371
 ، 2018يناير  18

 3-padd-across-demand-products-operations-refinery-disrupt-temperatures-https://www.genscape.com/blog/freezing 
 ، 2014يناير  23 ناشيونال جيوغرافيك، إريك جونثر، "لماذا تنقطع الكهرباء عندما يكون الجو باردًا؟" 372

 

https://www.dshs.state.tx.us/preparedness/factsheet_co2-generators.shtm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116317213?via=ihub
https://safetystoragesystems.co.uk/blog/chemical-storage-cold-weather/
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
https://www.genscape.com/blog/freezing-temperatures-disrupt-refinery-operations-products-demand-across-padd-3
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الطاقة األخرى في جميع أنحاء تكساس. هذه المواقع، في تكساس، ليست مجهزة بشكل جيد للتعامل مع الفترات الباردة  

 . عند مقارنتها بتلك الموجودة في المناطق األكثر برودة في البالد

انقطاع التيار الكهربائي المتكرر حدوث  ، تم 2011خالل موجة شديدة البرودة في جميع أنحاء تكساس في عام    :اآلثار

  8ميجاواط من مولدات الطاقة، أي حوالي    7000للمرة الثانية فقط في تاريخ الوالية. أوقفت درجات الحرارة الباردة  

ال في ذلك  تكساس  في  المركبة  القدرة  من  أثر هذا  بالمئة  المحلية.    االنقطاعوقت.  والشركات  المنازل  من  العديد  على 

 373وعموًما، تم اإلبالغ عن بقاء مليون منزل بدون كهرباء لمدة ساعة مع إغالق المدارس والمؤسسات التجارية المحلية. 

  

 
-when-out-go-power-the-does-challenge/2014/why-energy-https://www.nationalgeographic.com/environment/great

cold/-its 
 ، 2011فبراير   2، رويترزنقطاع التيار الكهربائي المتكرر مثل تساقط الزئبق"، كريس بالتيمور، "ظروف الطقس في تكساس تتسبب في ا 373

-drops-mercury-as-blackouts-rolling-weathers-rollingblackots/texas-oterc-https://www.reuters.com/article/us
idUSTRE7116ZH20110202 

https://www.nationalgeographic.com/environment/great-energy-challenge/2014/why-does-the-power-go-out-when-its-cold/
https://www.nationalgeographic.com/environment/great-energy-challenge/2014/why-does-the-power-go-out-when-its-cold/
https://www.reuters.com/article/us-ercot-rollingblackots/texas-weathers-rolling-blackouts-as-mercury-drops-idUSTRE7116ZH20110202
https://www.reuters.com/article/us-ercot-rollingblackots/texas-weathers-rolling-blackouts-as-mercury-drops-idUSTRE7116ZH20110202
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 الشديدة  الحرارة  3.8.23

يتم   تكساس، حيث  مناطق  لجميع  قلق  الشديدة مصدر  الحرارة  درجات تعتبر  من  مزيج  أنه  الخطر على  تعريف هذا 

الحرارة المرتفعة جدًا والظروف الرطبة االستثنائية. في حين أن "الحرارة الشديدة" لم تنسب بشكل مباشر مؤخًرا إلى  

يالحظ برنامج الوالية لتخفيف    374إعالن وقوع كارثة في تكساس، إال أن "الحرارة الشديدة" أدت إلى الجفاف والحرائق.

أن هيوستن وداالس وأوستن شهدت جميًعا زيادة في العدد السنوي لأليام التي تتجاوز فيها   SHMPحدة المخاطر  من  

. يبلغ متوسط عدد أيام الحرارة الخطيرة في تكساس حاليًا أكثر  1970درجة فهرنهايت منذ عام    100درجات الحرارة  

يوًما في العام، في المرتبة الثانية بعد فلوريدا. في   115ية  ، من المتوقع أن تشهد الوال2050يوًما؛ وبحلول عام  60من 

  375دوالر.  762.93تكساس، تؤدي الحرارة الشديدة إلى خسارة سنوية تبلغ 

، من المتوقع أن يحدث الحر 2023-2018ا بين  إلى أنه م   SHMPتشير خطة برنامج الوالية لتخفيف من حدة المخاطر  

حاالت    105دوالًرا، و    115.212دوالًرا، وخسائر في المحاصيل بقيمة    78.232  الشديد خسائر في الممتلكات بقيمة

   إصابة. 280وفاة، و 

   الشديدة لحرارةا من مجتمعال إلنقاذ FEMA الطوارئ إلدارة الفيدرالية  الوكالة وسائل  3.8.24

 السالمة واألمن   3.8.24.1

بهذه    :المخاطر المرتبطة  المخاطر  جميع  فترتبط  وبالتالي،  الغابات.  وحرائق  بالجفاف  أيًضا  الشديدة  الحرارة  ترتبط 

على إثارة هذه المخاطر. إذا حاول أوائل  أيًضا  األنواع الخطرة بالحرارة الشديدة أيًضا. الحرارة الشديدة لديها القدرة  

شديد أثناء حدوث حرارة  الحرائق  مكافحة  إصابات المستجيبون  أو  لضربة شمس  للتعرض  متزايد  احتمال  فهناك  ة، 

 أخرى.

. قد يتفاعل أفراد المجتمع الذين تعرضوا للحرارة الشديدة  أوائل المستجيبينتشكل الحرارة الشديدة بحد ذاتها مخاطر على  

البرودة،   الكحولية للحصول على  للمشروبات  إلى  ويكونوا سريعي الغضب واالنفعال أو زيادة استهالكهم  مما يؤدي 

ن بخيار البقاء في الداخل يباإلضافة إلى ذلك، ال يتمتع أوائل المستجيب  377،   376ن. يالمستجيبأوائل مواجهات خطيرة مع 

وثقياًل ويحملون معدات ثقيلة في    داكن اللونهم دائًما في الخارج، غالبًا ما يرتدون زيًا  فأثناء أحداث الحرارة الشديدة؛  

 214الخارج أثناء الحرارة الشديدة، مما قد يؤدي إلى الجفاف واإلرهاق الحراري، وضربة شمس. 

، تمت معالجة اثنين من رجال اإلطفاء بسبب اإلرهاق الحراري أثناء إطفاء حريق في 2019أغسطس    25في    :اآلثار

درجة فهرنهايت، والمعدات الثقيلة التي   105الحرارة، عند درجة  شقة في أرلينجتون؛ وقد نسبت إصابتهما إلى ارتفاع 

 
 ، 44، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 374

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 58نفس المرجع، صفحة  375

fcontent/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pd-http://tdem.wpengine.com/wp 
يوليو  8، فورت وورث ستار تليجرامجيمس هارتلي، "أوائل المستجيبون مضطرون للتعامل مع حرارة الصيف في تكساس. إليكم كيف يتعاملون، "  376

2019، 
 worth/article232073487.html-telegram.com/news/local/fort-https://www.star 

 ، 2019يونيو،  19أوستن،  7ستيفن سارابيا، "ارتفاع درجات الحرارة يجلب عددًا كبيًرا من حاالت الطوارئ المتعلقة بالحرارة"، فوكس  377
emergencies-related-heat-of-number-high-brings-temperatures-news/high-.fox7austin.com/news/localhttp://www 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.star-telegram.com/news/local/fort-worth/article232073487.html
https://www.star-telegram.com/news/local/fort-worth/article232073487.html
https://www.star-telegram.com/news/local/fort-worth/article232073487.html
http://www.fox7austin.com/news/local-news/high-temperatures-brings-high-number-of-heat-related-emergencies


 

 347من  151صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

اثنين من رجال اإلطفاء بسبب  9201مايو    17وبالمثل، في هيوستن في    378يحملونها على حد سواء. ، تمت معالجة 

أغسطس  9في مقاطعة جيفرسون في تكساس في  379اإلرهاق الحراري في محاولة إلطفاء حريق نشب بإحدى الشقق.

إلى  2019 الحرارة  درجة  ارتفاع  إلى  باإلضافة  مخزن  في  حريق  إطفاء  إلى  اإلطفاء  فرق  اضطرت  درجة    105، 

جل أي إصابات بسبب عدد أفراد الطاقم، مما سمح للفريق بالعمل في حين تم تبريد فريق فهرنهايت؛ وهذا الحادث لم يس 

 380الحظوا أنه إذا لم تكن لديهم مساعدة إضافية، فإن إخماد الحريق سيكون "كابوًسا".  أوائل المستجيبينآخر. ذُكر أن 

 االتصاالت  3.8.24.2

تؤدي الحرارة الشديدة إلى انقطاع التيار الكهربائي  على غرار أحداث الطقس الشتوي أو البرد الشديد، قد    :المخاطر

المستمر.   التكييف  إلى  الحاجة  بخدمات   381،382بسبب  االتصال  من  األفراد  الكهربائي  التيار  انقطاع  يمنع  أن  ويمكن 

 لمستجيبين بسبب المكالمات التي تشتكي من انقطاعألوائل االطوارئ للحصول على المساعدة. وأيًضا، قد يحدث إرباك  

 383مما يقلل من قدرتهم على معالجة الحوادث أو القضايا التي تهدد الحياة في المجتمع. -التيار الكهربائي 

انقطاع االتصاالت والكهرباء قد يعمل على زيادة الحوادث واإلصابات والوفيات والخسائر المالية لمجتمعات   :اآلثار

 384تكساس. 

 الغذاء والماء والمأوى   3.8.24.3

وغالبا ما ترتبط الحرارة الشديدة بالجفاف والحرائق. وبالتالي، فإن األخطار المرتبطة بهذه المخاطر لديها   :المخاطر

القدرة على الحدوث مع الحرارة الشديدة. قد يكون للحرارة الشديدة، مثل الجفاف، تأثير كبير على اإلنتاج الزراعي في 

ملة للمحاصيل، هناك احتمال لفقدان اإلنتاجية؛ قد يكون لدى المزارعين  جميع أنحاء الوالية. باإلضافة إلى الخسارة المحت

إلى  الشديدة وقد يضطرون  الحرارة  الخارج خالل أحداث  للعمل في  اليوم  أقل في  الزراعيين ساعات  العمال  وجميع 

يث تنتج الماشية حليبًا  يتناقص إنتاج األلبان أثناء أحداث الحرارة الشديدة ح  385العمل في الصباح الباكر لتجنب الحرارة.

 
، 2019أغسطس   CBS DFW،25من رجال اإلطفاء بسبب اإلرهاق الحراري بعد حريق الشقق بأرلينجتون"،  2"تمت معالجة  378

fire/-apartment-arlington-following-exhaustion-heat-for-treated-firefighters-https://dfw.cbslocal.com/2019/08/25/2 
مايو،   17، 11حاالت إنذار بالحريق بالقرب من منطقة جاليريا"، خو "تمت معالجة اثنين من رجال اإلطفاء من اإلرهاق الحراري من أربعة  379

2019، 
-galleria-near-fire-alarm-4-from-exhaustion-heat-for-treated-firefighter-ww.khou.com/article/news/local/2https://w

45390125097c-a632 -4db3-61b7-3da4a1ad-area/285 
بالقرب من الطريق  ةماشيللظيرة اليانور سكيلتون وتايلر سيجيرما، "رجال اإلطفاء يكافحون الحرارة الشديدة والرطوبة أثناء اندالع نيران في ح 380

 ، 2019أغسطس  KBMT-TV، 9أخبار،  12،" 90السريع 
 -near-fire-barn-during-humidity-heat-extreme-battle-ps://www.12newsnow.com/article/news/local/firefightershtt

7b7c38e185a9-9a45-47d2-dda1-cdab9f55-90/502-highway 
 ، 2015أغسطس  6 أسوشيتد برس،"بسبب الحرارة، تحطم شبكة الكهرباء بشكل غير مسبوق"، أخبار كيرا،  381

record-time-all-breaks-grid-power-texas-heat-https://www.keranews.org/post/thanks 
، إن بي سي  NBCDFW. comكين كالثوف، "انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف ممكن مع توقعات الطلب القياسي في تكساس"،  382

 ، 2018مايو  15يونيفرسال ميديا، 
-Demand-Texas-Record-With-Possible-Outages-Power-Summer-https://www.nbcdfw.com/news/local/Rolling

482724201.html-Forecast 
 
 

د إي نيوز، مجلة  سكوت والدمان، "الحياة غير المستقرة لعمال المزارع في تكساس أصبحت أكثر خطورة مع ارتفاع درجات الحرارة"، إي آن 385
 ، 2018أبريل  23 ساينتيفك أميريكان،

warming/-with-riskier-becomes-farmworkers-texas-of-life-https://www.scientificamerican.com/article/precarious 

https://dfw.cbslocal.com/2019/08/25/2-firefighters-treated-for-heat-exhaustion-following-arlington-apartment-fire/
https://www.khou.com/article/news/local/2-firefighter-treated-for-heat-exhaustion-from-4-alarm-fire-near-galleria-area/285-3da4a1ad-61b7-4db3-%20a632-45390125097c
https://www.khou.com/article/news/local/2-firefighter-treated-for-heat-exhaustion-from-4-alarm-fire-near-galleria-area/285-3da4a1ad-61b7-4db3-%20a632-45390125097c
https://www.12newsnow.com/article/news/local/firefighters-battle-extreme-heat-humidity-during-barn-fire-near-highway-90/502-cdab9f55-dda1-47d2-9a45-7b7c38e185a9
https://www.12newsnow.com/article/news/local/firefighters-battle-extreme-heat-humidity-during-barn-fire-near-highway-90/502-cdab9f55-dda1-47d2-9a45-7b7c38e185a9
https://www.12newsnow.com/article/news/local/firefighters-battle-extreme-heat-humidity-during-barn-fire-near-highway-90/502-cdab9f55-dda1-47d2-9a45-7b7c38e185a9
https://www.12newsnow.com/article/news/local/firefighters-battle-extreme-heat-humidity-during-barn-fire-near-highway-90/502-cdab9f55-dda1-47d2-9a45-7b7c38e185a9
https://www.keranews.org/post/thanks-heat-texas-power-grid-breaks-all-time-record
https://www.nbcdfw.com/news/local/Rolling-Summer-Power-Outages-Possible-With-Record-Texas-Demand-Forecast-482724201.html
https://www.nbcdfw.com/news/local/Rolling-Summer-Power-Outages-Possible-With-Record-Texas-Demand-Forecast-482724201.html
https://www.scientificamerican.com/article/precarious-life-of-texas-farmworkers-becomes-riskier-with-warming/
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وقد يؤدي هذا إلى خسارة اقتصادية كبيرة للوالية وكذلك خفض كمية وجودة الطعام مع مرور    386بكميات وجودة أقل.

 الوقت.

باإلضافة إلى تأثر جودة المنتجات الزراعية، قد تتأثر جودة المياه كذلك. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض  

المذاب في المجاري المائية التي تضر باألسماك وغيرها من الحيوانات المائية التي تسهم في صحة    مستويات األكسجين

 387الجداول المائية المحلية والمسارات المائية. 

على غرار أحداث الطقس الشتوية وأحداث البرد الشديد، يعد اإليواء في تكساس حاجة أساسية ألحداث الحرارة الشديدة؛  

ل خاص على األفراد المشردين واألطفال واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو أمراض عقلية هذا ينطبق بشك و 

 389، 388والحيوانات األليفة. 

، أدت الحرارة الشديدة في والية تكساس "إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل والعزوف عن  2011خالل جفاف   :اآلثار

بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة؛ وشهدت   47اًضا بنسبة  ، شهدت غلة محصول القمح انخف2011في عام    390الحقول."

في تكساس    ماشيةبالمئة في المحصول. باإلضافة إلى ذلك، شهدت صناعة ال  60بنسبة    اإلنتاجالذرة البيضاء انخفاضا في  

؛ مع كميات أقل من المياه  2011  سنة  كانت جودة المياه في خطر أيًضا أثناء جفاف  391مليار دوالر.   3.23خسارة بلغت  

يوليو    24في    392بشكل عام، زادت درجات الحرارة المرتفعة من مستويات الحموضة في الجداول المائية في تكساس. 

 اجات الحالية. سرير إضافي للمشردين لتلبية االحتي 85، فتحت مدينة فورت وورث ملجأ للطوارئ يضمم 2018

 النقل   3.8.24.4

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة الشديدة التسبب في انثناء طرق السكة الحديدية والتسبب في تأخير تسليم    :المخاطر

التجاري   النقل  المستخدمة في خدمة  الحديدية هذه. قد تصبح الخطوط  السكك  السلع والخدمات عبر خطوط  وتصدير 

لنقل األشخاص والمنتجات األخرى بس آمنة  الجماعي غير  النقل  بالحرارة. قد  وخدمة  المرتبط  البنية التحتية  بب فشل 

تصبح خيارات النقل العام والجماعي األخرى غير آمنة ألن مستويات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى فشل خدمة  

النقل و/ أو حمايتها من   لعدم تغطية جميع محطات  النقل. نظًرا  من وسائل  الحافالت وغيرها  الهواء في هذه  تكييف 

 
نوفمبر    3كي نايجل ستاسي سنيراينجر، "الضغط الحراري األكبر من تغير المناخ قد يقلل من إنتاجية ماشية األلبان"، إدارة الزراعة األميركية،  386

2014، 
-dairy-lower-could-change-climate-from-stress-heat-waves/2014/november/greater-https://www.ers.usda.gov/amber

productivity/ 
 ، 2019وبر أكت 4"مستودعات المياه الجوفية بتكساس"، مجلس تنمية المياه بتكساس، تم الدخول في  387

http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp 
 ، 2017يونيو   TV-KVUE،ABC ،21مايكل بيرشيك، "درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على مالجئ أوستن، مجتمع المشردين"،  388

-homeless-shelters-austins-affecting-temperatures-https://www.kvue.com/article/news/local/high
community/451055979 

 ، 2019يونيو،   CBS DFW،21ل مع درجات حرارة شديدة في شمال تكساس في اليوم األول من الصيف"، بوب هالمارك، "التعام 389

texas/-north-advisory-heat-weather-https://dfw.cbslocal.com/2019/06/21/summer 
، "آخر تطورات  لينثيكوم، كينيث كراشفيلد ، جيمس جيمس رينولدزن باك، كيرت ، إدويتاكر، كومبتون بريتش ، سيث سمول، جينيفر أنامبا عساف   390

،  21، مارس PLoS One، PMC، NCBIاض"، الطقس وتأثيراتها على اإلنتاج الزراعي وأنماط تفشي األمراض المنقولة عن طريق ناقالت األمر
2014، 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962414/ 
 كساس"ديفيد أندرسون ومارك ويلش وجون روبنسون، "اآلثار الزراعية المسجلة ألكثر األعوام جفافاً في ت  391

 ، 2012، جمعية الزراعة واالقتصاد التطبيقي، الربع الثالث، خيارات
-and-dry-goes-well-the-when-happens-articles/what-magazine/theme-http://www.choicesmagazine.org/choices

record-on-year-driest-texass-of-impacts-disasters/agricultural-agricultural-other 
 ، 2011نوفمبر  1 ،تكساس تريبيونالرا البين، "هبوط مستويات البحيرة يعني ارتفاع مشاكل جودة المياه"،  392

issues/-quality-water-comes-https://www.texastribune.org/2011/11/01/drought 

https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2014/november/greater-heat-stress-from-climate-change-could-lower-dairy-productivity/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2014/november/greater-heat-stress-from-climate-change-could-lower-dairy-productivity/
http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp
https://www.kvue.com/article/news/local/high-temperatures-affecting-austins-shelters-homeless-community/451055979
https://www.kvue.com/article/news/local/high-temperatures-affecting-austins-shelters-homeless-community/451055979
https://dfw.cbslocal.com/2019/06/21/summer-weather-heat-advisory-north-texas/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anyamba%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anyamba%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anyamba%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Small%20JL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Britch%20SC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tucker%20CJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20CA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crutchfield%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linthicum%20KJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24658301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962414/
http://www.choicesmagazine.org/choices-magazine/theme-articles/what-happens-when-the-well-goes-dry-and-other-agricultural-disasters/agricultural-impacts-of-texass-driest-year-on-record
http://www.choicesmagazine.org/choices-magazine/theme-articles/what-happens-when-the-well-goes-dry-and-other-agricultural-disasters/agricultural-impacts-of-texass-driest-year-on-record
https://www.texastribune.org/2011/11/01/drought-comes-water-quality-issues/
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ة، فإن الركاب الذين ينتظرون في الحافلة أو محطات السكك الحديدية يتعرضون لفرصة أكبر للتعرض لإلصابة الحرار

والطرق   المطارات  مدارج  تعرض  إلى  أيًضا  تؤدي  أن  الشديدة  للحرارة  يمكن  بالحرارة.  المرتبطة  األمراض  بسبب 

قو  ويفقد  األسفلت  يتدهور  أن  التحتية حيث يمكن  البنية  في  تتأثر    393امه الصلب. لإلخفاق  أن  ذلك، يمكن  عالوة على 

عمليات التشغيل والصيانة ألن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى ظروف عمل غير آمنة ألطقم اإلنشاءات وتصبح  

 البنية التحتية المتعلقة بالنقل معيبة بسبب مستويات الحرارة الشديدة. 

-64 (PG)اس بمادة تساعد على التماسك بدرجة أداء البيتومين  لقد تم رصف معظم الطرق في جميع أنحاء تكس  :اآلثار

فهرنهايت. وقد تقوم    108أيام بدرجة الحرارة المحيطة القصوى البالغة    7. تم تصميم هذه الدرجات لتحمل فترة  22

تكساس  إدارة في  باستخدام  ،  TxDOT  النقل  بتمهيد طرقها  األحيان،  بعض  أيًضا    PG-76-22أو    PG 70-22في 

أيام من درجات الحرارة المحيطة القصوى   7حظ أن درجات تماسك الرصيف هذه مصممة لتكون كافية خالل فترة  وتال

  394درجة فهرنهايت. 130و  119التي تبلغ 

 الصحة والرعاية الطبية   3.8.24.5

مرتبطة إلى أنه من المتوقع أن تزداد الوفيات ال  SHMPتخفيف من حدة المخاطر  لتشير خطة برنامج الوالية ل  :المخاطر

ضربة الشمس واإلرهاق الحراري وتقلصات الحرارة والطفح الحراري   395٪ سنويًا. 1.1بالحرارة في تكساس بنسبة  

ليست سوى بعض األمراض المرتبطة بالحرارة والتي هي سبب مباشر ناتج عن التعرض الشديد للحرارة والتعرض 

طبية المتعلقة بالحرارة يمكن أن تؤثر على الجميع، على الرغم من أن المشكالت الصحية وال  396للحرارة بشكل عام.

األكثر   هم  الهواء  تكييف  أجهزة  على  الحصول  يستطيعون  ال  الذين  واألفراد  والمرضى  السن  وصغار  المسنين  فإن 

،  NOAA  يُظهر الجدول التالي، الذي حصلنا عليه كهدية من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  397تضرراً.

   احتمال حدوث اضطرابات الحرارة مع التعرض الطويل للحرارة أو النشاط المضني.

 263، تم اإلبالغ عن  2008-2003تالحظ إدارة الصحة للخدمات الصحية في والية تكساس أنه خالل الفترة    :اآلثار

يالحظ برنامج الوالية  398حالة وفاة بين أفراد مجتمع تكساس تعرضوا للحرارة الطبيعية المفرطة كسبب أساسي للوفاة. 

أيًضا حدث الحرارة الذي حدث في جميع أنحاء داالس فورت وورث ميتروبلكس.   SHMPتخفيف من حدة المخاطر لل

يوليو   شهر  خالل  الشديدة،  الحرارة  حدث  إلى  2011أدى  األمراض    27،  من  والعديد  بالحرارة  مرتبطة  وفاة  حالة 

األكثر سخونة خالل الشهر قد حدثت في هذه األيام الخمسة األولى حيث  المرتبطة بالحرارة. كانت درجات الحرارة  

  399درجة فهرنهايت. 114أو  113بلغت درجات الحرارة 

 
، 2015أبريل  30، 8، الصفحة األمن الوطني بالواليات المتحدة"تأثيرات الجفاف على البنية التحتية الحرجة"، إدارة  393

https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

Systematics and ICF  Cambridge، تقييم ضعف البنية التحتية للنقل اإلقليمي الناتج عن الطقس والتغير المناخي الشديد في وسط تكساس 394
International 2015، يناير  ،

_Assessment_FINAL.pdfhttps://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability 
 ، 446، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 395

azMitPlan.pdfcontent/uploads/2019/08/txH-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2019أكتوبر  4"عالمات التحذير وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة"، مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، في  396

https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/warning.html 
 ،2019أكتوبر   4"اإلجراءات الوقائية ضد الحرارة"، إدارة الصحة في والية تكساس، في  397

https://www.dshs.state.tx.us/heat/ 
 ، 2019وبر أكت 4، "إدارة والية تكساس للخدمات الصحية، في 2008-2003الوفيات المرتبطة بالحرارة: تكساس،  398

https://www.dshs.texas.gov/chs/vstat/Hotcolddths/hotcolddths.shtm 
 ، 45، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 399

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts+to+Critical+Infrastructure.pdf
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability_Assessment_FINAL.pdf
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/warning.html
https://www.dshs.state.tx.us/heat/
https://www.dshs.texas.gov/chs/vstat/Hotcolddths/hotcolddths.shtm
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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 )إدارة( المواد الخطرة  3.8.24.6 3.8.24.6

يتعرض موظفو االستجابة، خاصةً أولئك الذين يرتدون مالبس واقية من المواد الكيميائية أو أجهزة الوقاية    :المخاطر

بسبب   الوقاية،  أجهزة  من  األنواع  هذه  بالحرارة.  المرتبطة  باألمراض  اإلصابة  لخطر  الخطرة،  بالمواد  الصلة  ذات 

ويمكن أن تؤثر    400وبة في العمل في الحرارة الشديدة. تركيبها من مواد غير قابلة لالختراق، يمكن أن تؤدي إلى صع 

المواد  بعض  ونظًرا ألن  الكيميائي.  االحتواء  تقنيات  الشديد، على  البرد  مثل  تماًما  المرتفعة،  الحرارة  درجات  أيًضا 

الخطرة تصبح غير مستقرة في درجات حرارة متفاوتة، فإن خطر حدوث أبخرة غير آمنة أو حدوث تفاعالت يزداد 

 تكون تدابير التهوية القياسية كافية للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة. تعتبر  أيًضا مع ارتفاع درجات الحرارة. وقد ال

بارتفاع   يتعلق األمر  السالمة عندما  تتبخر بسهولة، أكبر خطر على  الكيميائية المتطايرة، وهي مواد كيميائية  المواد 

 401درجات الحرارة المحيطة. 

، في أعقاب إعصار هارفي، كانت أعلى نسبة في هذا اليوم في أواخر الثمانينات في  2017أغسطس    31في    :اآلثار

على الرغم من أن درجات    402جميع أنحاء جنوب شرق تكساس وأوائل التسعينات في المناطق المعزولة في المنطقة. 

درجات الحرارة هذه قد تشكل خطورة على  الحرارة هذه ال تعتبر شديدة في تكساس خالل أواخر شهر أغسطس، إال أن  

بها بشكل صحيح. في   الخاصة  لم تعمل منشأة التخزين  إذا  المتطايرة  الكيميائية  ، اشتعلت  2017أغسطس    31المواد 

 
 ، 2010و يوني 20 هندسة اإلطفاء،ستيفن دي ليزا، "نصائح للنجاة من المواد الخطرة: حوادث المواد الخطرة في فصل الصيف، "  400

incidents/#gref-summer-https://www.fireengineering.com/2010/06/20/276860/hazmat 
 ، 2019أكتوبر  4تم الدخول في "دليل التخزين اآلمن للمواد الكيميائية في الطقس الحار"، انترفوكس،  401

weather/-hot-in-storage-chemical-safe-to-guide-https://www.mynewlab.com/blog/a 
، Weather Underground، 2017س أغسط 30"مطار ويليام بي هوبي، تكساس"، محطة المطار في  402
31-8-https://www.wunderground.com/history/daily/us/tx/houston/KHOU/date/2017 

 احتمال االضطرابات الحرارية مع التعرض لفترات طويلة أو النشاط الشاق

 الخطر الشديد دالحذر الشدي الخطر الحذر
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 درجة الحرارة )فهرنهايت(

https://www.fireengineering.com/2010/06/20/276860/hazmat-summer-incidents/#gref
https://www.mynewlab.com/blog/a-guide-to-safe-chemical-storage-in-hot-weather/
https://www.wunderground.com/history/daily/us/tx/houston/KHOU/date/2017-8-31
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النيران في شاحنة مملوءة بالبيروكسيدات العضوية السائلة وانفجرت في مصنع أركيما الكيميائي في كروسبي. تسببت  

مة عن إعصار هارفي في فشل نظام التبريد، إلى جانب المولدات االحتياطية. ووفقا لصحيفة واشنطن  الفيضانات الناج

بمجرد أن تكون المادة الكيميائية في   403درجة فهرنهايت."  86بوست، "يمكن ضبط البيروكسيد العضوي لتتكسر عند 

 ر. طور االنهيار وتنحل في نهاية المطاف، فإنها تتفاعل وتؤدي إلى االنفجا

 

 الطاقة )الكهرباء والوقود(   3.8.24.7

تتسبب أحداث الحرارة الشديدة في إجهاد الشبكة الكهربائية ويحدث ذلك إلى حد كبير أثناء الظواهر المناخية   :المخاطر

على متطلبات الطاقة التي يتم تحميلها عليها. بينما يظل الناس في منازلهم هربًا من الحرارة،    ظالقاسية، حيث تحاول الحفا

وتعمل مكيفات الهواء بقوة للحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المنزل أو العمل أو أي مكان آخر، ويجب أن يظل 

ء أكبر مستخدم للطاقة في المنازل والشركات. توليد الطاقة مستمرا لتلبية الطلب. في تكساس، تعد أنظمة تكييف الهوا

 405بالمئة من إجمالي الطاقة في أي موقع نحو تلبية متطلبات تكييف الهواء.  60خالل أشهر الصيف، يتجه ما يصل إلى  

هالك ومن ثم يحدث بعد ذلك انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة لالستخدام الزائد للطاقة، في جميع أنحاء الوالية إذا كان است

 الطاقة غير محدود. 

، ضغطت درجات الحرارة المرتفعة على شبكة كهرباء تكساس 2019أغسطس    12خالل هذا األسبوع بداية من    :اآلثار

، الذي يقدم  (ERCOTإلى حد يكاد يحدث فيه انقطاع للتيار الكهربائي. قال مجلس االعتمادية الكهربائية في تكساس )

 
 2017أغسطس  31 واشنطن بوست،سبب في حريق مصنع تكساس الذي غمرته المياه" كتب بن جوارينو، "المادة الكيميائية شديدة االشتعال هي ال  403

-chemical-flammable-extremely-science/wp/2017/08/31/the-of-st.com/news/speakinghttps://www.washingtonpo
plant/-texas-flooded-the-in-fire-the-behind 

،  2017سبتمبر  1"اندلعت النيران في مصنع أركيما الكيميائي الذي غمرته هارفي في كروسبي، تكساس"، سي بي إس نيوز،  404
texas/-crosby-in-harvey-by-flooded-plant-chemical-arkema-at-erupt-https://www.cbsnews.com/news/flames 

 ،2019يوليو  19ديفيد جونزاليس، "استخدام الطاقة يتصاعد في والية تكساس خالل موجة الحر"، سي بي إس خو،  405
 575639905-wave/285-heat-during-texas-in-spiking-usage-https://www.khou.com/article/news/power 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/08/31/the-extremely-flammable-chemical-behind-the-fire-in-the-flooded-texas-plant/
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/08/31/the-extremely-flammable-chemical-behind-the-fire-in-the-flooded-texas-plant/
https://www.cbsnews.com/news/flames-erupt-at-arkema-chemical-plant-flooded-by-harvey-in-crosby-texas/
https://www.khou.com/article/news/power-usage-spiking-in-texas-during-heat-wave/285-575639905
https://www.khou.com/article/news/power-usage-spiking-in-texas-during-heat-wave/285-575639905
https://www.khou.com/article/news/power-usage-spiking-in-texas-during-heat-wave/285-575639905
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منازل في تكساس، إن "درجات الحرارة القاسية التي وصلت إلى ثالثة أرقام كانت السبب  بالمئة من ال  90الكهرباء لنحو  

 406الذي جعلهم يصدرون تنبيهات طوارئ للطاقة ألول مرة منذ خمسة أعوام ونصف." 

  

 
 ، 2019أغسطس  13نيوز،   4"رفع مشغل شبكة الطاقة في تكساس حالة التأهب مع اقتراب استخدام الكهرباء من مستوى قياسي،" فوكس  406

 -record-approaches-usage-electricity-as-alert-issues-operator-grid-power-https://www.fox4news.com/news/texas
lleve 

https://www.fox4news.com/news/texas-power-grid-operator-issues-alert-as-electricity-usage-approaches-record-level
https://www.fox4news.com/news/texas-power-grid-operator-issues-alert-as-electricity-usage-approaches-record-level
https://www.fox4news.com/news/texas-power-grid-operator-issues-alert-as-electricity-usage-approaches-record-level
https://www.fox4news.com/news/texas-power-grid-operator-issues-alert-as-electricity-usage-approaches-record-level
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 إضافية  طبيعية مخاطر  3.8.25

المخاطر المرتبطة  ستة أخطار طبيعية إضافية، منفصلة عن SHMPيسرد برنامج الوالية للتخفيف من حدة المخاطر 

   بالطقس التي شوهدت في األقسام السابقة من هذه الوثيقة. تشمل المخاطر الطبيعية اإلضافية ما يلي:

 التآكل الساحلي  ➢

 التآكل الداخلي  ➢

 هبوط األرض / الحفر ➢

 الزالزل  ➢

 التربة التمددية  ➢

 انهيار السد / حاجز الفيضانات  ➢

 خطة تكساس للتخفيف من حدة المخاطر: تعاريف المخاطر الطبيعية اإلضافية 

 تعريف برنامج الوالية للتخفيف من حدة المخاطر مخاطر طبيعية إضافية 

 التآكل الساحلي 

وفقدان الشواطئ أو السواحل أو مواد الكثبان التآكل الساحلي هو خطر هيدرولوجي يُعّرف بأنه بلى نطاق من األرض 

الرملية بسبب العمليات الساحلية الطبيعية أو تأثيرات اإلنسان. يرتبط التآكل الساحلي بأضرار األعاصير في أن الكثبان 

الرملية والشواطئ الساحلية الصحية تساعد في تقليل آثار األعاصير والعواصف المدارية والمنخفضات والفيضانات  

 لساحلية الشديدة. ا

 التآكل الداخلي 

التآكل الداخلي هو تآكل التربة أو إزالة ضفاف األنهار أو المجاري المائية. إنه ينطوي على انهيار وانفصال ونقل 

وإعادة توزيع جزيئات التربة بواسطة قوى تدفق المياه أو الرياح أو الجاذبية. تآكل التربة في أراضي المحاصيل له 

بسبب آثاره في الموقع على جودة التربة وإنتاجية المحاصيل، وتأثيراته خارج الموقع على كمية المياه  أهمية خاصة 

 وجودتها، ونوعية الهواء، والنشاط البيولوجي. 

 هبوط األرض / الحفر 
الهبوط من هبوط األرض هو فقدان االرتفاع السطحي الناجم عن الحركة السطحية للمواد األرضية. يتراوح مستوى 

 هبوط كبير إلى انهيار سطح األرض. الحفرة هي مثال على هبوط األرض. 

 الزالزل 

يعتبر الزلزال هو إطالق مفاجئ للطاقة التي أوجدتها حركة على طول خطوط الصدع في قشرة األرض. تنتج الزالزل  

 ثالثة أنواع من موجات الطاقة:

 ز دفعي جذبي. ( على نوع من االهتزاPتحتوي الموجات األولية ) •

 ( على نوع من االهتزاز المتجانب. Sتحتوي األمواج الثانوية ) •

 ( على طول سطح األرض، مما يتسبب في معظم األضرار الناجمة عن الزلزال.Lتنتقل الموجات السطحية ) •

 
 ، 253، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 407

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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 خطة تكساس للتخفيف من حدة المخاطر: تعاريف المخاطر الطبيعية اإلضافية 

 تعريف برنامج الوالية للتخفيف من حدة المخاطر مخاطر طبيعية إضافية 

 التربة التمددية 

إليها أو تقتصر على مساحة معينة. يمكن أن  التربة التمددية هي التربة التي تتمدد و / أو تتقلص عندما يتم إدخال المياه  

تؤثر التربة التمددية على األسس الهيكلية، ولكن هناك القليل من التوثيق في األحداث السابقة بسبب التربة التمددية في  

 تكساس .

انهيار السد / حاجز 
 الفيضانات

ف انهيار السد بأنه االنهيار النظامي لهيكل السد مما يؤدي  إلى إطالق غير منضبط للمياه، وذلك يؤدي غالبًا إلى يُعرَّ

 عام.  100فيضانات قد تتجاوز حدود سهل الفيضان الذي تكون منذ أكثر من 

 

عام لحماية أراضي المزارع ومربي الماشية والمناطق المأهولة   100تم بناء السدود في والية تكساس منذ أكثر من 

عدة بيانات لمعرفة وتحديد موقع نظم السدود في والية تكساس. قد تتعرض أي  بالسكان من تدفق الفيضانات. ال توجد قا

 مناطق مأهولة بالسكان خلف السدود للخطر خالل أحداث الفيضانات الشديدة. 

 

تشكل كل من المخاطر الطبيعية الستة اإلضافية مخاطر وتأثيرات محددة خاصة بها على والية تكساس، ولكن ليس 

خطار المرتبطة بالطقس في القسم السابق من هذه الوثيقة. نظًرا ألن برنامج الوالية للتخفيف من بنفس درجة خطورة األ

يفصل هذه المخاطر اإلضافية عن تلك المقدمة بالفعل، فلن يتم عرض المخاطر اإلضافية من    SHMPحدة المخاطر  

  .FEMA ئخالل تنسيق وسائل المساعدة المجتمعية للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوار

 التآكل الساحلي   3.8.25.1

كما هو موضح في برنامج الوالية للتخفيف من    408أطول ساحل في الواليات المتحدة.   سادسميل، تكساس لديها    367في  

يمكن للتآكل الساحلي أن يؤثر على النظم الطبيعية، واإلمدادات الغذائية الساحلية، وصناعة  ،  SHMP  حدة المخاطر

في تكساس    GLOالسياحة الساحلية في تكساس، وعلى قابلية نمو المدن الصغيرة أعلى وأسفل خليج المكسيك. يدير  

(GLO  االعتمادات إنفاق  على  اإلشراف  خالل  من  الساحلي  التآكل  المجلس  (  إلى  وتقديمها  تطورها  وتوثيق  المالية 

البيئة   الساحلي على  التآكل  يؤثر  أن  يمكن  الساحلي.  للتآكل  واالستجابة  التخطيط  قانون  تقارير  في  للوالية  التشريعي 

البناء. وتشمل المباني ومواد  المحددة على التضاريس والتربة وأنواع  التأثيرات   الطبيعية والعمرانية، في حين تعتمد 

على   عموديًا  دائمة  شبه  عوائق  ووضع  البحرية،  الجدران  وبناء  والشاطئ،  الرملية  الكثبان  استعادة  التخفيف  تقنيات 

الساحلية   والفيضانات  األعاصير  تأثيرات  تقليل  في  المساعدة  من  الساحلي  التآكل  تخفيف  تستفيد إجراءات  الشواطئ. 

 الشديدة. 

 التآكل الداخلي   3.8.25.2

، يمكن للتآكل الداخلي أن يؤثر على البيئة الطبيعية والعمرانية، ويعتمد عادةً على التضاريس  على غرار التآكل الساحلي 

والتربة والممارسات الزراعية وأنواع الهندسة والبناء والمواد. ويمكن أن يؤدي التآكل الداخلي إلى إزالة التربة العلوية،  

 
،  2006نوفمبر  9للكونجرس،  CRSس شيريل بيفر، "الحدود الدولية للواليات المتحدة: حقائق موجزة، "تقرير جاني 408

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf
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أن يؤدي التآكل الداخلي أيًضا إلى الترسيب )تلوث   وتجوب ضفاف األنهار، وتسبب انهيار الجسور والطرق. ويمكن

المياه بواسطة مادة فتاتية أرضية جسيمية، بحجم جسيمات يهيمن عليها الطمي أو الطين( في البحيرات والخزانات، مما 

الداخلي تحس التآكل  المياه. تشمل جهود تخفيف  الفيضانات وكمصدر إلمدادات  للتحكم في  فائدتها كمزايا  ين  يقلل من 

 أساليب الزراعة ومعايير البناء، وتثبيت آليات حقن المياه الجوفية وتوجيه الجداول المائية. 

 هبوط األرض / الحفر  3.8.25.3

غالبية نشاط الهبوط األرضي في والية تكساس بسبب النشاط البشري، كما هو موضح في برنامج الوالية للتخفيف من 

ة المياه الجوفية المفرطة من شبكات طبقة المياه الجوفية الضحلة  يمكن أن يؤدي التعدين وإزال.  SHMP  حدة المخاطر

إلى هبوط األرض والحفر. األرض التي تقع فوق شبكات طبقات المياه الجوفية الضحلة أو المتاخمة لمناطق الصخور 

إ إلى  السطحية  للمناطق  المفاجئ  االنهيار  يؤدي  قد  للهبوط.  للتعرض  بالنسبة  أكبر  لديها خطر  وتدمير الذائبة،  تالف 

المنازل والمباني التجارية والبنية التحتية، وخاصة الشوارع والطرق السريعة. ويمكن أن يؤدي هبوط األراضي أيًضا  

إلى زيادة خطر إغراق المجتمعات الساحلية وغمرها بالمياه المالحة مع زيادة العواصف ألن تنظيم تفاعل المياه الجوفية  

 في جميع أنحاء الوالية. أمر حاسم لتخفيف هذه المشكلة 

 الزالزل   3.8.25.4

إن مخاطر الزالزل في تكساس قليلة مقارنة بالعديد من الواليات األخرى، بما في ذلك كاليفورنيا وميسوري ومونتانا 

وساوث كارولينا وواشنطن. يعد نظام خط صدع نيو مدريد هو أقرب نظام للصدوع الخطيرة في تكساس، ويمتد من  

يقعان في أركنساس وتينيسي شمااًل  بانهاندل هما منطقتان  باسو ومنطقة   عبر ميسوري وكنتاكي وإلينوي. منطقة إل 

عام. في جنوب وسط تكساس، يكون الخطر   100-50يقع كل    6.0  -  5.5تكساس يمكنهما توقع حدوث زالزل بقوة  

  1887مايو  3في  منخفًضا بشكل عام، لكن ال يزال من الممكن حدوث زالزل صغير. وقع أكبر زلزال ضرب تكساس

وتسبب    1931أغسطس    16درجات، في    6ونشأ في سونورا، المكسيك. كان أكبر زلزال وقع في تكساس، وبلغت قوته  

 409في أضرار هيكلية شديدة في محيط فالنتين.  

 التربة التمددية   3.8.25.5

لى الجفاف المرتفع ثم مرة  تكون األضرار الناجمة عن التربة التمددية أكثر شيوًعا عندما تلي فترات الجفاف المعتدل إ

أخرى فترات هطول األمطار الغزيرة. في حين أن جميع البنية التحتية عرضة للتربة التمددية، فمن المرجح أن تتعرض  

الهياكل ذات األلواح إلى أضرار. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الهياكل القديمة المصممة وفقًا لقواعد البناء األقل صرامة 

ضرار من البناء الجديد. تكون الجسور والطرق السريعة والشوارع ومواقف السيارات معرضة للخطر  أكثر عرضة لأل

بشكل خاص عندما يتم إنشاؤها والطين جافا، كما هو الحال أثناء الجفاف، ثم تتساقط األمطار التي تزيد من تضخم ذلك 

التمددية الخاصة بالموقع من مجموعات البيانات الطين. ومع ذلك، هناك القليل من التوثيق لألحداث الماضية للتربة  

المحلية أو القومية أو الوطنية. وهذا يجعل من الصعب تحديد حجم الضرر على مستوى الوالية، وال يشكل الخطر أي 

 تهديد حقيقي للجمهور ألنه ال توجد إصابات أو وفيات معروفة.

 
 ، 246، صفحة 2018في تكساس، أكتوبر قسم إدارة الطوارئ  خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس، 409

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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 انهيار السد / حاجز الفيضانات   3.8.25.6

سدًا وحاجزا في والية تكساس حاليًا. يشمل هذا   7.310ة للتخفيف من حدة المخاطر إلى وجود  تشير خطة برنامج الوالي

الرقم السدود الفيدرالية، التي تصنف على أنها عالية الخطورة، مما يعني أنه في حالة حدوث انهيار، فمن المحتمل أن  

ج إلى إصالح. يعكس المصطلح شديد الخطورة تكون هناك وفيات. هذا التصنيف ال يعني بالضرورة أن هذه السدود تحتا

إمكانات السد في التسبب في ضرر في اتجاه التيار في حالة انهياره، والذي يطلق عليه فيضان السد. باإلضافة إلى ذلك،  

سدًا تصنف على أنها خطر كبير، مما يعني أنه قد يكون هناك خسائر في األرواح إذا انهار السد. ما يقرب   607هناك  

بالمئة من سدود تكساس مصنوعة من التراب، ومعظم السدود مملوكة ملكية خاصة ولديها مخاطر ذات احتمال    97من  

 منخفض. 
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 المقاطعة بحسب  المخاطر  3.9

 المركب  الكوارث مؤشر على عامة نظرة 3.9.1

  GLOمن أجل قياس المخاطر الناجمة عن مختلف األخطار الطبيعية لوالية متنوعة جغرافيا ومناخيا مثل تكساس، أقام  

( في جامعة تكساس في أوستن إلجراء التحليالت الجغرافية المكانية  CSRفي تكساس شراكة مع مركز أبحاث الفضاء )

عاًما متاحة لسبع فئات من  20مقاطعة. بتحليل بيانات   254لغة لألضرار التاريخية للمخاطر عبر مقاطعات الوالية البا

عن سؤال أساسي: لكل مقاطعة على حدة، ما أنواع أضرار    CSRـ  فئات المخاطر الطبيعية، أجاب المسؤول االجتماعي ل

جتماعية  المخاطر التي حدثت، إن وجدت، والتي من المحتمل أن تحدث مرة أخرى؟ من خالل تقنية تحليل المسؤولية اال 

تم تطبيع تأثيرات المخاطر ومقارنتها بالوالية بأكملها على مستوى المقاطعة؛ وتم تعيين شدة كل تأثير خطر ، CSRـ  ل

بأشد   تتأثر في أغلب األحيان  التي  المقاطعات  توضح  تم ترجيحها إلنتاج خريطة مركبة  ثم  الوالية،  أنحاء  في جميع 

اضيين. يشار إلى البيانات والخرائط التي تم إنشاؤها من خالل هذا الجهد على المخاطر الطبيعية على مدار العقدين الم 

( المركب  الكوارث  مؤشر  تحدد  CDIأنها  التي  التخصيص  منهجية  في  المستخدمة  األربعة  العوامل  كأحد  وتعمل   )

 في مسابقات البرامج والمخصصات اإلقليمية حسب االقتضاء. اإلعتمادات الماليةتخصيص 

 المركب  الكوارث رمؤش منهجية 3.9.2

باستخدام سبعة عروض مختلفة من البيانات التاريخية المختارة لتوثيق توزيع  CDIتم تطوير مؤشر الكوارث المركب 

( خسائر الفيضان المتكررة؛ 1مقاطعة:    254األضرار الناجمة عن المخاطر الطبيعية في جميع أنحاء والية تكساس في  

( ظروف الجفاف  6( اإلعصار؛  5( ذروة فيضان األنهار الرئيسية؛  4لغابات؛  ( حرائق ا3( رياح أعاصير شديدة.  2

( المطر الثلجي. على الرغم من توفر بيانات دقيقة وجيدة التنظيم للعديد من مؤشرات المخاطر هذه التي  7المستمرة و؛ 

، والتي من المحتمل 2018إلى   2001يستخدم البيانات من عام  CDIترجع إلى عقود، إال أن مؤشر الكوارث المركب 

   أن تكون على أعلى مستوى من الدقة وتمثل أفضل الظروف المناخية التي تواجه تكساس اليوم.

المركب  الكوارث  مؤشر  فئات ،  CDI  إلنشاء  من  فئة  لكل  المقاطعة  مستوى  بيانات  لتمثيل  موحدة  تطبيق طريقة  تم 

سبيل المثال، الرياح الشديدة الناجمة عن األعاصير وحرائق   المخاطر الطبيعية. بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر )على

  39، مع الـ بالمئة 10التي تأثرت أكثر من غيرها بهذا الخطر المحدد في أعلى  25الغابات(، تم تصنيف المقاطعات الـ 

في المدى المتوسط    مقاطعة التالية  127بالمئة المرتفعة. وجاءت الـ    25مقاطعة التالية في الجزء المتبقي من نسبة الـ  

التالية أحيانًا    39( وتجربة تردد التأثير الذي يعكس المتوسط على مستوى الوالية. تتأثر المقاطعات الـ  بالمئة  25-75)

مقاطعة األخيرة تتعرض ألقل التأثيرات  24(، في حين أن الـ بالمئة 25وتقل عن المتوسط على مستوى الوالية )أدنى 

األدنى. مع استكمال هذا الترتيب الطبيعي عبر فئات الخطر السبع، تم إنشاء مؤشر مركب   بالمئة 10تكراًرا وتشكل الـ 

 يجمع بين التأثير المرجح لكل فئة مخاطر لكل مقاطعة.
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 المخاطر  فئات 3.9.3

المخاطر السبعة التي تم تحليلها لتمثيل ملف كارثة تكساس بسبب التأثير التراكمي على سكان الوالية. تم اختيار أنواع  

 يتم شرح أنواع المخاطر هذه وتأثيراتها بمزيد من التفصيل أدناه. 

 نوع الخطر

 ( من الفيضاناتNFIPالخسارة المتكررة )

 رياح اإلعصار 

 حرائق الغابات

 ذروة فيضان النهر

 عواصف

 الجفاف

 وابل الكرات الثلجية

 

 خسائر الفيضان المتكررة 3.9.3.1

النهرية بعد   الغزيرة والفيضانات  المدارية  المدارية وغير  اندفاع األعاصير واألمطار  الناجمة عن  الفيضانات  تسببت 

الغزيرة في المناطق العليا ألحواض األنهار، في أشد الكوارث تدميراً في تكساس. سجالت مطالبات هطول األمطار  

توفر الخسائر المتكررة من الفيضانات المتاحة من    FEMA( من  NFIPالبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات )

المقاطعات تضررا من الفيضانات. يوضح توزيع المقاطعات وحتى العام الحالي بيانات ممتازة لتحديد أكثر  2000عام 

الفورية في مقاطعة تكساس هيل والفيضانات    10في أعلى   الفيضانات  الساحلية وتدفق  القوي لألحداث  بالمئة التأثير 

تتبع مسارات كولورادو   التي  وقوع فيضانات األنهار  الواضح أيضا  الحضرية في منطقة داالس فورت وورث. من 

   يتي وريد وسابين وريو جراندي.وترين
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 اإلعصار رياح  3.9.3.2

سرعات الرياح العالية الناتجة خالل هبوط األعاصير المدارية الكبيرة تحتل المركز الثاني في آثارها المدمرة فقط بعد  

( الذي  NHCغمر الفيضان. يتم تقييم هذه اآلثار باستخدام البيانات الجغرافية المكانية من المركز الوطني لألعاصير )

الشديدة في كل من  يتتبع سرعات رياح اإلعصار في من الرياح  الماضيين، وقعت أضرار  العقدين  اطق معينة. خالل 

كبيرة: بريت ) المجاورة خالل هبوط سبع عواصف  الداخلية  الساحلية والمقاطعات  كلوديت 1999منطقة تكساس   ،)

مجموعة   (. من خالل إنشاء2017( وهارفي )2008(، آيك )2008(، دوللي )2007(، هامبرتو )2005(، ريتا )2003)

من جميع قياسات مجال الرياح الواردة في إرشادات المركز الوطني لألعاصير الصادرة لهذه العواصف السبعة، يمكن  

تحديد المناطق التي تتأثر في معظم األحيان بقوة األعاصير والرياح العاتية القوية. خالل العشرين عاًما الماضية، كان 

ساحل خليج تكساس األعلى والمناطق الداخلية في شرق تكساس، على الرغم للعواصف القوية تأثير أكبر على طول  

 من أن النمط المرصود قد يتغير مع تحول مسارات العواصف نحو جنوب تكساس. 

المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 

 5األمريكية ذو فترة َمسح األراضي المجتمعية  2017عام 

سنوات. مطالبات التأمين التي تم تجميعها من أحدث سجالت 

 .2019( لعام NFIPبرنامج التأمين ضد الفيضانات )

العنوان لكل ميل مربع بحسب 
 المقاطعة

المنح المقاطعات بحسب خطة عمل برامج 
التخفيف  -اإلجمالية لتنمية المجتمعات

CDBG-MIT 
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 حرائق الغابات  3.9.3.3

الطويلة في أي   القاسية  الجفاف  أثناء فترات  قد تحدث  الوالية، ولكنها  القاحلة في  المناطق  الغابات في  تنتشر حرائق 

اء  منطقة. يمكن لمراقبات المستشعرات من أقمار ناسا الصناعية اكتشاف وتتبع تقدم حرائق الغابات أثناء اندالعها. إلنش

(  RFPتمثيل جغرافي مكاني لتأثيرات حرائق الغابات في تكساس، تم جمع قياسات القدرة الحرارية اإلشعاعية للحرائق )

التابعة لناسا من قاعدة بيانات ناسا لمعلومات إدارة الحرائق لنظام إدارة الموارد   Aqua MODISو    Terraمن أدوات  

(FIRMS  من للفترة  اختيا2018إلى    2001(  تم  للحرائق  .  اإلشعاعية  الحرارية  القدرة  عتبة    600بسعة    RFPر 

مساحة   الحرارية على  االكتشافات  تطبيع عدد  وتم  والنشطة،  الساخنة  الغابات  لعزل حرائق  كيلومتر    100ميجاوات 

على  مربع. يُوضح تواتر حرائق الغابات التي اكتشفتها عمليات رصد األقمار الصناعية النمط المتوقع للمقاطعات في أ

من خط الطول )من شرق بانهاندل    100بالمئة من المناطق التي تقع إلى حد كبير في المناطق الغربية إلى ما بعد    10

بقوة   الخارجية  المقاطعات  الوالية. ترتبط  الغرب(. ومع ذلك، تحدث حوادث متطرفة عدة في أجزاء أخرى من  إلى 

وتشمل حرائق المراعي    2013إلى عام    2011تثنائي من عام  بحرائق الغابات التي انتشرت خالل فترة الجفاف االس

في مقاطعة بروكس في جنوب تكساس وحرائق الغابات الكبيرة في مقاطعات ماريون وكاس في شمال شرق تكساس 

 وحريق مجمع مقاطعة باستروب في وسط والية تكساس.

أساس مسح المجتمع المصادر: حدود المناطق واألراضي على 
، بيانات اإلعصار من المركز الوطني 2017األمريكي لعام 

لألعاصير استنادًا إلى األعاصير الخمسة التي أصابت اليابسة في 
 .2017و  2001تكساس بين عامي 

 

رياح اإلعصار لكل ميل مربع بحسب 
 المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفيف -لتنمية المجتمعاتاإلجمالية 
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 ذروة فيضان النهر 3.9.3.4

)مقاييس   المراقبة  مواقع  في  المسجلة  النهر  أهم فيضانات  الحسبان  في  األنهار  فيضان  تأثير  قياس  إحدى طرق  تأخذ 

( من مواقع نظام NWSة )األنهار اآللية تلقائيًا( على طول شبكات األنهار. تتضمن بيانات هيئة األرصاد الجوية الوطني 

( ذروات تاريخية يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن مضى. يشبه توزيع HADSبيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية )

بالمئة من المقاطعات التوزيع المنعكس في خريطة الفقدان المتكرر للفيضانات )لكنه يستبعد اآلثار الساحلية    10أكثر  

بالمئة بعض المناطق الريفية ذات الكثافة    10. تشمل المقاطعات في هذه الفئة األعلى من  الناشئة عن زيادة العواصف(

 السكانية المنخفضة التي تعاني من تواتر مرتفع نسبيًا من ذروة فيضانات األنهار الرئيسية. 

المصادر: حدود المقاطعات ومساحات األراضي بناًء على 

سنوات، بيانات  5لمدة  2017مسح المجتمع األمريكي لعام 

حرائق الغابات على أساس اكتشافات حرائق بحسب 

MODIS  من األقمار الصناعيةAqua  وTerra. 

حرائق الغابات لكل ميل مربع 
 بحسب المقاطعة

 

برامج المنح المقاطعات بحسب خطة عمل 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
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 األعاصير 3.9.3.5

تعد األعاصير نادرة في العديد من مناطق الوالية، ولكنها غالبًا ما تسبب أضراًرا كارثية في أماكن وقوعها. تحتفظ 

ة بالعديد من قواعد بيانات األعاصير لألحداث  اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي ووكالة الحماية البيئي

التاريخية، وأكثرها فائدة هي مجموعة البيانات التي تحتوي على التسلسل الزمني وطول سجالت األعاصير في الواليات 

المصممة جيدًا    DHS، كما هي ممثلة في بيانات مستوى البنية التحتية الداخلية  2017إلى    2001المتحدة القارية من  

(HIFLD  تم استخراج مسارات اإلعصار التي تَعبُر تكساس من مجموعة .)HIFLD وتم قياس أطوال المسارات ،

التراكمية لكل مقاطعة. بعد ذلك، تم تطبيع قياسات طول المسار من قبل المساحات السطحية للمقاطعات. ونتج عن توزيع  

تأثيرات اإلعصار. تميل األعاصير في فصلي الربيع المقاطعات لمسارات اإلعصار الطبيعي أنماًطا موسمية معروفة ب

والخريف إلى الحدوث أثناء المرور المضطرب ألنظمة الضغط المنخفض النشطة وتسبب ضربات أكثر تواتراً تمتد 

من وسط تكساس عبر شمال شرق تكساس، حيث تتشكل العواصف الرعدية وتقع وتتحرك على طول الحدود األمامية.  

، تميل األعاصير إلى التكون على طول منطقة التقارب النشطة للغاية للتدفق شبه االستوائي أعلى  وخالل أشهر الصيف

بالمئة من اإلعصار على جوانب من مناخيات اإلعصار    10بانهاندل. تؤثر مواقع المقاطعات المشار إليها في أعلى  

احل وبالقرب منه، ال سيما أثناء األحداث الموسمي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من األعاصير تتشكل على طول الس

المصادر: حدود المقاطعات واألراضي على أساس مسح 

من  Flood Crest، بيانات 2017المجتمع األمريكي لعام 

لهيئة  HADSمواقع نظام البيانات اآللية الهيدرولوجية 

  .( في تكساسNWSاألرصاد الجوية الوطنية )

ذروة الفيضانات لكل ميل مربع 
 بحسب المقاطعة

 

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
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المدارية؛ ومع ذلك، تميل األعاصير الساحلية إلى أن تكون ضعيفة للغاية وقصيرة األجل، وبالتالي ال تولد مسارات 

 طويلة.

 

 الجفاف  -رابعا  3.9.3.6

غالبًا ما يخلق الجفاف الظروف المسبقة لحرائق الغابات وله تأثيرات إضافية على تدفقات مجاري المياه وتوافر المياه  

تقرير شامل أسبوعي لظروف الجفاف داخل المقاطعات على  الجوفية وتخزين االحتياطي واإلنتاج الزراعي. يتم إعداد 

( USDMالمستوى الوطني بواسطة مجموعات من خبراء المناخ ويتم تقديمه في منتجات مرصد الجفاف األمريكي )

األمريكية  إدارة  الذي طورته   الجوي  واإلدارةالزراعة  والغالف  للمحيطات  تم  .  NOAA  الوطنية  للدراسة،  بالنسبة 

حتى    2001لبيانات مستوى المقاطعة من عام    USDMى تجميعات قاعدة بيانات مرصد الجفاف األمريكي  الحصول عل

ضعف تأثير   D4)استثنائية( فقط في التحليل، وتم تعيين تسميات    D4)متطرفة( و    D3. وتم استخدام مناطق  2018عام  

التي توجد فيها ظروف   اD3المناطق  المناطق  الناتجة أن  الخريطة  الوالية أكثر عرضة . توضح  القاحلة في  لغربية 

بالمئة من المقاطعات التي تعاني من آثار الجفاف بشدة بفترة    10لفترات الجفاف الممتدة. كما تأثرت المواقع األعلى من  

، وهي موجة جافة ممتدة تجاوزت "الجفاف القياسي" 2013إلى عام    2011الجفاف االستثنائية التي حدثت من عام  

شهدته جنوب   الذي  األخيرة  االستثنائية  الجفاف  فترة  من  تضرراً  األكثر  المناطق  تشمل  الخمسينيات.  تكساس خالل 

المقاطعة ومساحات األراضي على أساس المصادر: حدود 

 5َمسح األراضي المجتمعية األمريكية ذو فترة  2017عام 

سنوات. تم الحصول على بيانات مسار تورنادو من خدمة 

( التابعة لإلدارة الوطنية NWSاألرصاد الجوية الوطنية )

 .NOAAللمحيطات والغالف الجوي 

األعاصير لكل ميل مربع بحسب 
 المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
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تكساس ومقاطعات على هضبة إدواردز؛ على طول نهر ريو جراندي بين الريدو وديل ريو؛ وفي سهول رولينج على 

 طول نهر األحمر. 

 

 وابل الكرات الثلجية  3.9.3.7

يتكرر حدوث العواصف الثلجية في تكساس وتؤثر على جميع مناطقها. يمكن أن تتسبب العواصف الثلجية في أضرار 

تسببت ذروة الثلج في في مقاطعة بيكسار حيث  2016جسيمة للممتلكات، كما حدث مع العاصفة التي وقعت في أبريل 

مليون دوالر ألضرار السيارات و    560مليار دوالر )  1.6بوصة في خسائر تأمينية قياسية بلغت    4.5تكون كتلة بقطر  

تشير بيانات العاصفة الثلجية في تكساس إلى أن العواصف الثلجية في المنطقة    410(. مليون دوالر ألضرار المنازل   800

 مالية الوسطى والشمالية الغربية من الوالية، مع التركيز في منطقة بانهاندل.أكثر شيوًعا في األجزاء الش

 
عاصفة ثلجية مقارنة بالعواصف الثلجية الضخمة األخرى،"   2016أبريل،  12هامبشاير، ويليامز، فوجارتي، "تحليل لكسر الرقم القياسي في  410

WFO ( أوستن سان أنطونيو، هيئة األرصاد الجوية الوطنيةNWS ،)
/97Annual/webprogram/Manuscript/Paper303219/3363542_ExtendedAbstract.pdfhttps://ams.confex.com/ams 

المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 

سنوات؛ بيانات الجفاف  5مسح المجتمع األمريكي لمدة 

مستمدة من النظام الوطني لمعلومات الجفاف المتكاملة 

(NIDIS.) 

األسابيع لكل ميل مربع بحسب 
 المقاطعة

عمل برامج المنح المقاطعات بحسب خطة 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات

https://ams.confex.com/ams/97Annual/webprogram/Manuscript/Paper303219/3363542_ExtendedAbstract.pdf
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المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 

بيانات ؛ 2017سنوات في  5مسح المجتمع األمريكي لمدة 

 (.NWSانهمار المطر مستمدة من خدمة األرصاد الوطنية )

عواصف ثلجية لكل ميل مربع 
 بحسب المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
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 المركبة  الكوارث مؤشر نتيجة 3.9.4

بين حجم فئات المخاطر السبع هذه عبر المناطق الجغرافية للوالية، مما ينتج عنه   CDIيجمع مؤشر الكوارث المركب 

عوامل    CDIتمثيل واحد لضعف الكوارث المركبة في مقاطعات تكساس. إلنجاز ذلك، يعيّن مؤشر الكوارث المركب  

ر السبع في الجدول أدناه.  ترجيح مرتبطة بدرجة التأثير المرتبطة بأنواع مختلفة من المخاطر. يتم عرض قوة فئات الخط

يعكس ترجيح هذه العوامل الدرجة النسبية للتأثير الذي تحدثه هذه المخاطر على خسائر الممتلكات والخسائر البشرية.  

الكوارث   آثار  الوالية، في حين أن عواقب  فتًكا وتدميًرا في  أكثر األحداث  الفيضانات ورياح اإلعصار  لطالما كانت 

   لم تكن شديدة وطويلة األمد في معظم الحاالت. -تافهة  وإن لم تكن -األخرى 

 تعيين األهمية نوع الخطر

 ٪ 35 ( من الفيضاناتNFIPالخسارة المتكررة )

 ٪ 25 رياح اإلعصار 

 ٪15 حرائق الغابات

 ٪10 ذروة فيضان النهر

 ٪10 عواصف

 ٪3 الجفاف

 ٪2 الكرات الثلجيةوابل 

 

المناطق األكثر عرضة للمخاطر الطبيعية. كما هو مبين في   CDIعند وضع الخريطة، يعين مؤشر الكوارث المركب 

الشكل أدناه، فإن ساحل تكساس، خاصةً من مقاطعة ماتاجوردا شرقًا إلى منطقة بومونت بورت آرثر، هو األكثر تعرًضا  

وخاصة رياح اإلعصار والفيضانات. مقاطعة هاردن في جنوب شرق تكساس    -األخطار الطبيعية  للتأثيرات الناجمة عن  

لديها أعلى درجة مركبة من أي مقاطعة في تكساس. باإلضافة إلى ذلك، فإن أجزاء من وسط وجنوب وسط وجنوب 

    تكساس معرضة بدرجة كبيرة أيًضا، ألنها تتعرض لفيضانات متكررة وأعاصير ورياح إعصار.
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، البرنامج الوطني 2017سنوات عام  5المصادر: مسح المجتمع األمريكي لمدة 

(، بيانات NWS(، هيئة األرصاد الجوية الوطنية )NFIPللتأمين ضد الفيضانات )

، المركز الوطني HADSموقع نظام بيانات األرصاد الجوية الهيدرولوجية 

(، الكشف عن HIFLD(، بيانات مستوى البنية التحتية للدولة )NHCلألعاصير )

معلومات ، نظام Aqua & Terraمن األقمار الصناعية  MODISحرائق 

 NOAA(. التابع ـل  NIDI5الجفاف الوطني المتكامل )

 التصنيف )العدد(

 :وزن مخصصات

 

٪ رياح  35الخسارة المتكررة من جراء الفيضانات 

 %25اإلعصار: 

 %15حرائق الغابات: 

 %10ذروة فيضان النهر 

 %10األعاصير: 

 %3الجفاف: 

 %2 وابل من الكرات الثلجية

%10 أعلى  (25) 

 (39) %25أعلى

 (126) %75أعلى 

%25 أقل  (39) 

%10أقل   (25) 

المنح المقاطعات بحسب خطة عمل برامج 
 التخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
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 نصيب الفرد من القيمة السوقية   3.10

قدرة المجتمع على االستعداد للمخاطر واالستجابة لها والتعافي منها بناًء   SoVI  االجتماعيبينما يصف مؤشر الضعف  

للمجتمع على تمويل    القدرة الماليةللمنطقة، هناك اعتبار مهم آخر يتمثل في    ديموجرافيوالعلى التكوين االجتماعي  

ة وحدة من الحكومات المحلية أنشطة التعافي بعد الكوارث والتخفيف من حدة المخاطر. وتشير القدرة المالية إلى قدر

 على توليد إيرادات لتمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية. 

القيمة السوقية لجميع الممتلكات في مقاطعة مقسومة على عدد سكان  -لتحليل هذه القدرة، تم جمع القيمة السوقية للفرد  

، الموجود واليةمها كعامل في نموذج تخصيص اللجميع المقاطعات المؤهلة من مكتب مراقب الوالية واستخدا  -المقاطعة  

 في الملحق و 

في تكساس، تعتمد المجتمعات في المقام األول على عائدات المبيعات وضريبة الممتلكات لتمويل األنشطة الحكومية. 

تي يتم  ولمقارنة مدى مالءمة الوكالء المحتملين للقدرة المالية في نموذج التخصيص، من الضروري تحليل المصادر ال 

من خاللها إنشاء كل من ضريبة المبيعات وضريبة األمالك: إجمالي المبيعات والقيمة السوقية للعقار. تعكس المبيعات  

تختلف  أن  يمكن  ذلك،  ومع  الشركات.  تلك  من  والمبيعات  الشركات  المحلية، وخاصة عدد  العمل  اإلجمالية ظروف 

خرى بناًء على عوامل خارجة عن نطاق سلطة الوالية القضائية،  إيرادات ضريبة المبيعات بشكل كبير من سنة إلى أ

بما في ذلك الظروف االقتصادية الوطنية والمحلية. يجعل هذا التباين وأسبابه إيرادات ضريبة المبيعات غير مرغوب  

من ضريبة المبيعات فيها كبديل للقدرة المالية. القيمة السوقية للعقار، على الرغم من أنها متغيرة إلى حد ما، فهي أقل  

وتتمتع بميزة وجود ارتباط مباشر بالقيمة المالية اإلجمالية للمجتمع. يتم إنشاء هذه القيمة من وجود الخدمات الحكومية 

والبنية التحتية ومناخ العمل والتوظيف والمرافق المحلية والمخزون السكني. وعلى الصعيد االقتصادي، فإن هذه العوامل 

عني أنها ال تستجيب بسرعة للتغيرات في العرض والطلب، وبالتالي فهي بمثابة مقياس متفوق للقدرة  أقل مرونة، مما ي

وهو المقياس   -المالية طويلة األجل. باإلضافة إلى ذلك، تشمل هذه العوامل الظروف االقتصادية المتصورة للمجتمع  

 الوحيد الذي تستند إليه ضريبة المبيعات والمبيعات.

 مقاطعة. 140ة التالية القيمة السوقية للفرد لكل المقاطعات المؤهلة البالغ عددها تُوضح الخريط
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 نصيب الفرد من القيمة السوقية

 مقاطعة -الضريبة على الممتلكات  2018مصدر البيانات: المراقب المالي بتكساس 
Texas General Land Office - برنامج التنشيط والتنمية المجتمعية: 

 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 
 أميال

 

 مجلس الحكومات

 مقاطعة
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 مراجعة تقارير ودراسات وتشريعات الوالية   3.11

   تكساسب يةساحل ال   التعافي لسرعة  الرئيسية خطةال  3.11.1

التعافي(    GLOأصدر   سرعة  )خطة  بتكساس  الساحلية  التعافي  لسرعة  الرئيسية  عام  الخطة  إعادة  2017في  مع   ،

في تكساس في استعادة وتعزيز وحماية المنطقة الساحلية للوالية.    GLO، لتوجيه جهود  2019اإلصدار المحدث في عام  

إطاًرا لحماية المجتمعات والبنية التحتية واألصول البيئية من األخطار الساحلية، بما في ذلك  سرعة التعافيتوفر خطة 

 GLO، يعمل  عة التعافيسراآلثار المباشرة قصيرة األجل، باإلضافة إلى اآلثار التدريجية طويلة األجل. من خالل خطة  

في تكساس على عملية تخطيط قابلة للتكيف تستوعب الظروف الساحلية المتغيرة، فضالً عن االحتياجات واألفضليات 

 الناشئة للمجتمعات الساحلية في تكساس. 

 

 

 1اإلقيم  

  2اإلقيم

 3اإلقيم 

 4اإلقيم 
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التعافيتحدد خطة   الساحلية من   سرعة  البيئة  التي تمارس على  ناتجة عن الضغوط  ثماني قضايا محددة ذات أهمية 

 هي:  سرعة التعافياألنشطة البشرية والعمليات الطبيعية. القضايا المثيرة للقلق التي تتناولها خطة 

 أضرار الفيضانات الساحلية؛  ➢

 أضرار هبوب العواصف الساحلية؛  ➢

 بان الرملية؛ تآكل شواطئ الخليج وتدهور الكث ➢

 تآكل شواطئ الخليج؛  ➢

 تغيير أو تدهور أو فقدان الموطن الطبيعي؛ ➢

 التأثير على نوعية المياه وكميتها؛ ➢

 التأثير على الموارد الساحلية؛  ➢

 السفن والهياكل والحطام المهجورة أو المهملة.  ➢

وتقترح مشروعات فردية مجمعة في إجراءات واستراتيجيات تنتج منافع اقتصادية وبيئية    سرعة التعافيتحدد خطة  

الساحلية. وتدعو الخطة الخاصة بقدرة السواحل الرئيسية في تكساس على التكيف    سرعة التعافيقابلة للقياس للنهوض ب

معات المحلية على التكيف وصحة وسالمة  إلى اتباع نهج متوازن في إدارة الموارد الساحلية التي تركز على قدرة المجت

البيئة والنمو االقتصادي وذلك من خالل التوصية بمشاريع تتراوح بين النوع القائم على الطبيعة )"البنية التحتية صديقة  

والسياسات  والخطط  المشاريع  وحتى  الرمادية"(  التحتية  )"البنية  الهيكلية  البنية  على  القائم  بالنوع  مروًرا    البيئة"( 

 والبرامج والدراسات غير اإلنشائية لتوظيف نهج دفاعي متعدد للتخطيط الساحلي. 

 

بمثابة جهد تعاوني يجمع مجموعة واسعة من اعتبارات التخطيط بمجموعة متنوعة   سرعة التعافيكان تطوير خطة  

بها في خطة المرونة وتحديد أولوياتها من   الموصيمن أصحاب المصلحة في المناطق الساحلية. تم فحص المشاريع  

لساحلية وموظفي وكالة  خالل مدخالت من لجنة استشارية فنية تتألف من باحثين في العديد من مجاالت علوم المناطق ا

الموارد الطبيعية الفيدرالية والحكومية وأعضاء المنظمات العامة والخاصة وغير الحكومية وممثلو الحكومة المحلية  

بعد تطبيق معايير الفرز األولية، قامت اللجنة االستشارية الفنية بتقييم جميع المشروعات   والتخطيط.وخبراء الهندسة  

 

 حائل األمواج

 السواحل الحية‐
 ميزات نباتية‐
 الشعاب المرجانية‐

استعادة الشاطئ 
 والكثبان الرملية

استقرار الخط 
 الساحلي

 السد / الفيضانات

 مبنى مرتفع

تحذير من الفيضانات 

 واإلخالء

 تغيير الموقع

 االستحواذ

مستوى سطح 
 البحر في المستقبل

مستوى سطح 
 البحر الحالي

جزيرة 
 الحاجز

 مصب النهر
 +التدابير السياسة / البرامجية

 

مستنقع المد 
 والجزر

 تحسينات الصرف
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توى المنفعة التي سيوفرها كل مشروع لكل مسألة ذات أهمية ومستوى الجدوى للمشروع وما إذا المرشحة بناًء على مس

بين تخفيف من حدة   تقدم منافع مشتركة  التي  المشاريع  للساحل.  الحالي  أولوية تعطى الوضع  المشروع سيعتبر  كان 

 . تعافيسرعة الاإليكولوجية هي تلك األنسب إلدراجها في خطة   سرعة التعافيالمخاطر و 

دعم المستقبل لساحل  بعنوان   2012في تكساس بدراسة صدرت عام   GLO بدأت جهود التخطيط الساحلي الرئيسية لـ 

والتي سلطت الضوء على قيمة المناطق الساحلية بالوالية ونقاط ضعفها. وقد أبلغت عملية التخطيط هذه   خليج تكساس،

ومنذ ذلك الحين تم استخدامها   سرعة التعافيية والتي تطورت إلى خطة  الجهود المستمرة والدائمة للتخطيط الساحلي للوال

بالجيش   هندسية  الهيئة  راجعت  أخرى.  وفيدرالية  حكومية  مشاريع  مع  تكساس  ساحل  على  الجاري  العمل  لتنسيق 

ستعادة  لدراسة جدوى الحماية الساحلية واخالل مرحلة تحديد النطاق المبكرة    2012، دراسة عام  (USACEاألمريكي )

. سمح هذا  2019لعام    سرعة التعافيفي تكساس من خالل استكمال خطة    GLOواستمر التنسيق مع    ساحل تكساس

سالح المهندسين ودراسة    مكتب األراضي العامةالنهج التعاوني بعناصر تكميلية بين المشاريع المقترحة في خطة مرونة  

المتحدة الواليات  الم .  USACE  بجيش  من  االستفادة  الجارية إلبالغ خطة  تم  التعافيشروعات  دراسة  سرعة  مثل   ،

  USACE سالح المهندسين بجيش الواليات المتحدةوهي دراسة تقودها أيًضا  نهر سابين إلى مرفأ جالفيستون،دخول 

يتم تضمين مشاريع إدارة مخاطر العواصف الساحلية المقترحة من خالل . GLOمكتب األراضي العامة بالشراكة مع 

. من بين جهود سرعة التعافيفي المشروعات ذات األولوية في خطة    دراسة دخول نهر السابين إلى مرفأ جالفيستون

التابعة للمكتب    سدراسة البنية التحتية الساحلية في تكسا،  سرعة التعافي التخطيط الساحلية األخرى التي أبلغت خطة  

لتحديد أصول البنية التحتية الحيوية األكثر عرضة لتأثيرات   2016والتي تم االنتهاء منها في عام  ،  GLO  العقاري العام

العواصف. وقد تم إنجاز هذه الدراسة من خالل اجتماعات التوعية المجتمعية مع المسؤولين المحليين لتحديد أولويات  

   استعدادًا ألحداث العواصف المستقبلية. احتياجات البنية التحتية

في   الساحلية  الموارد  قسم  العامةيدير  األراضي  له    GLO  مكتب  واالستجابة  الساحلي  التآكل  تخطيط  قانون  برنامج 

(CEPRA ( في الوالية وبرنامج اإلدارة الساحلية الفيدرالي )CMP يوفر هذان البرنامجان فرص تمويل لتحسين .)

احلية للوالية. باإلضافة إلى التمويل المخصص لوالية تكساس من خالل قانون أمن الطاقة في خليج إدارة المنطقة الس

له  (GOMESA)المكسيك   واالستجابة  الساحلي  التآكل  تخطيط  قانون  برامج  تستخدم   ،CEPRA   اإلدارة وبرنامج 

التعافيخطة    CMPالساحلي   المشاريع األكث  سرعة  لتنفيذ  التمويل  التعافي ر مالءمة لتحسين  لتحديد أولويات    سرعة 

  GOMESA  الساحلية في تكساس. كما تم استخدام أموال برنامج اإلدارة الساحلي وقانون أمن الطاقة في خليج المكسيك

   .سرعة التعافيللمساعدة في إنتاج خطة   CDBG-DRو 

كما تم استخدام خطة المرونة للمساعدة في إعالم عملية االختيار للمشاريع المرشحة التي سيتم تنفيذها من خالل جزء  

المتاحة نتيجة للتسوية الناتجة   اإلعتمادات المالية - RESTOREوالية تكساس من التمويل من خالل قانون االسترداد 

تفضيالت أصحاب المصلحة الساحلية المستمدة من اللجنة االستشارية  بعد تسرب النفط في ديب ووتر هورايزون وتقديم  

 . RESTORE الفنية إلى مجلس االسترداد

  



 

 347من  177صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 تكساس  بناء إلعادة الوالية محافظ لجنة  3.11.2

،  2017سبتمبر    7أثار الدمار الناجم عن إعصار هارفي استجابة قوية من المشرعين والقادة السياسيين في الوالية. وفي  

ت الجهود على  أصدر محافظ  لتنسيق  بناء تكساس )"اللجنة"(  المحافظ إلعادة  بإنشاء لجنة  أبوت إعالنًا  كساس جريج 

مستوى الوالية لمساعدة المجتمعات في التعافي من إعصار هارفي تحت قيادة جون شارب، مستشار تكساس إيه أند إم  

المتعلقة    412(.TAMUSيونيفيرسيتي سيستم ) الهيئة وواجباتها  بالتعافي من إعصار هارفي واسعة، مما إن سلطات 

السادسة   التشريعية  الدورة  الكوارث خالل  من  التعافي  التأثير على جهود إصالح  من  يمكنها  فريد  في وضع  يضعها 

 والثمانين لوالية تكساس. 

صاالت  غطى تقرير لجنة "عين العاصفة" مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالكوارث من إزالة الحطام إلى االت

توصية بشأن سياسات مواجهة   44السلكية والالسلكية. وأورد التقرير تفاصيل موجزة لهذا الحدث وآثاره ومجموعة من  

وكان تقرير اللجنة هاًما حيث إنه قدم بالتفصيل أولويات السياسة العامة المتعلقة بالكوارث   413الكوارث والتعافي منها. 

السادسة والثمانين وتعديل   التشريعية  الدورة  كقانون خالل  الكثير منها  تم توقيع  أبوت، والتي  المحافظ  التي أصدرها 

 الت الموضوعات الرئيسة التالية: االستجابة للكوارث والتعافي منها في تكساس. يدور التقرير حول مجا

i. التنسيق بين الوكاالت؛ 

ii.  التواصل؛ 

iii.  الخدمات المتعلقة بالكوارث؛ 

iv.  التخطيط؛ 

v. ؛ سرعة على التعافيالتخفيف من حدة الكوارث وال 

vi.  التكنولوجيا والبيانات؛ و 

vii.  .التدريب 

 للمخاطر معرضة تكساس بأن  يفيد  الذي التقرير  3.11.3

، أي  2018أغسطس    25، بتاريخ  414'إعصار هارفي: تكساس معرضة للخطر تقريره لما بعد الحدث،    GLOأصدر  

في إدارة كل من بعثة اإلسكان المباشر   GLOبعد عام من بلوغ إعصار هارفي اليابسة. استفاد التقرير من تجارب  

ة للمنح اإلجمالية  ( والبرامج طويلة المدى للتعافي من الكوارث التابع FEMAالتابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

( المجتمعات  تفويض  CDBGلتنمية  تم  منه.  المستفادة  والدروس  هارفي  إعصار  مواجهة  في   )GLO    بعثة إلدارة 

، والتي تهدف إلى تسكين الناجين من الكوارث (FEMAاإلسكان المباشر التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

( بإدارة بعثات اإلسكان المباشر. وتمثل  FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )في مساكن مؤقتة. وعادة ما تقوم الوكالة  

 
 ،2017سبتمبر  7المحافظ جريج أبوت، "بيان"، لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،  412

https://www.rebuildtexas.today/proclamation/ 
  13عي"، مكتب محافظ تكساس، جريج أبوت، بيان صحفي، "لجنة إعادة بناء تكساس تتقدم بتوصيات ما بعد إعصار هارفي إلى المجلس التشري 413

 ، 2018ديسمبر 
legislature-to-recommendations-harvey-stpo-offers-texas-rebuild-to-https://gov.texas.gov/news/post/commission 

 ، 2018جورج ب. بوش، أغسطس ،  Texas General Land Officeأندرو ناتسيوس، "إعصار هارفي: تكساس معرضة للخطر"، مفوض  414
report.pdf-risk-at-recovery/files/texashttp://www.glo.texas.gov/ 

https://www.rebuildtexas.today/proclamation/
https://gov.texas.gov/news/post/commission-to-rebuild-texas-offers-post-harvey-recommendations-to-legislature
http://www.glo.texas.gov/recovery/files/texas-at-risk-report.pdf


 

 347من  178صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

( مع وكالة حكومية لتنفيذ برامج FEMAهذه البعثة المرة األولى التي تشارك فيها الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

 اإلسكان المؤقت. 

الكوارث كوسيلة لحماية األرواح والممتلكات من الكوارث  يركز التقرير في المقام األول على اإلسكان والتخفيف من حدة  

توصية سياسية مفصلة لكافة المستويات الحكومية، بما في ذلك على سبيل المثال ال   18المستقبلية. ويتضمن التقرير  

 الحصر:

i.  تحسين معايير قوانين البناء؛ 

ii.  تكرة؛القانونية لالستفادة من حلول اإلسكان المب سرعة التعافيتوسيع نطاق 

iii.  تعزيز بناء القدرات لمديري التعافي من الكوارث المحليين؛ و 

iv.  .تشجيع تبادل البيانات بين الهيئات الحكومية لمساعدة الناجين من الكوارث بشكل أفضل 

  بتكساس التشريعي  للمجلس والثمانون السادسة الدورة  3.11.4

الجغرافية وأثر على الناحية  من  النطاق  واسع  إعصار هارفي  تأثير  المشرعين   كان  من  العديد  يقطنها  التي  المناطق 

بالوالية، األمر الذي جعل السياسة المتعلقة بالكوارث في مقدمة أولويات العديد منهم. خالل الدورة التشريعية السادسة  

والثمانين، أقر مشرعو الوالية تغييرات سياسية ذات مغزى وخصصوا اعتمادات للكوارث ولمباعث التخفيف من آثارها 

 اآلثار المحتملة لبرامج التعافي من الكوارث.  مع

بعد إصدار تقارير "مركز العاصفة" و"تكساس معرضة للخطر"، قدم العديد من مشرعي الوالية مشروع قوانين بناًء  

التوصيات   لتكون    السياسيةعلى  التشريعية إجراءات مهمة  الهيئة  اتخذت  السادسة والثمانين.  التشريعية  الدورة  خالل 

أو    ESFادات المتعلقة بالكوارث من مصادر مختلفة، وبصفة أساسية من صندوق تحقيق االستقرار االقتصادي )االعتم 

"صندوق الطوارئ"( كما تم اتخاذ خطوات لضمان زيادة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية باالستجابة للكوارث 

 والتعافي منها والتخفيف من حدتها.

 التالية المتعلقة بهذه التوصيات على مستوى الوالية لتصبح قانونًا: تم توقيع مشاريع القوانين

 المجلس االستشاري لألعمال التجارية   3.11.4.1

ألفارادو: يتعلق بإنشاء مجلس استشاري لألعمال التجارية   - 799مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  ➢

 415لتقديم المشورة بشأن االنتعاش االقتصادي بعد وقوع كارثة.

 التنسيق والتخطيط لمواجهة الفيضانات   3.11.4.2

كرايتون يتعلق بالتخطيط لمواجهة الفيضانات والتخفيف من -   7مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 416تحتية. حدتها ومشاريع البنية ال

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 799مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  415

019https://legiscan.com/TX/text/SB799/2 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 7مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  416

https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019 

https://legiscan.com/TX/text/SB799/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019
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رقم   ➢ الشيوخ  مجلس  قانون  على    -  8مشروع  الفيضان  لمواجهة  بالتخطيط  يتعلق  وآخرون:  بيري 
 417مستوى الوالية والمستوى اإلقليمي.

 معهد التعافي من الكوارث للتدريب  3.11.4.3

كولكهورست: يتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة  -  6مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 418لها والتعافي منها.

 برنامج تعزيز بناء القدرات لمديري تعافي المدن والمقاطعات   3.11.4.4

النواب   ➢ بتعزيز تدريب   -  2305مشروع قانون مجلس  الخاصة  العمل  يتعلق بمجموعة  موريسون: 
 419طوارئ. واعتماد الموظفين المسئولين عن إدارة حاالت ال

 الكشف عن المعلومات المتعلقة بالفيضانات   3.11.4.5

هوفمان: يتعلق بإخطار الكشف عن العقار السكني الخاص    -  339مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 420بالبائع فيما يتعلق بالسهول الفيضية أو أحواض الفيضان أو الخزانات. 

 دمج ودعم البرامج الخيرية للقطاعين العام والخاص   3.11.4.6

رقم   ➢ النواب  مجلس  قانون  ذات    -  3616مشروع  بالبرامج  معنيي  عمل  فريق  بإنشاء  يتعلق  هنتر: 
 421الركيزة اإليمانية التي تقدم المساعدة أثناء الكوارث.

 حملة إعالمية عامة لبرامج الكوارث   3.11.4.7

  مايلز: يتعلق بأنشطة اإلعالم والتوعية فيما يخص التأهب   - 285مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  ➢
 422لإلعصار والتخفيف من حدته. 

 العقود الكمية غير المحددة   3.11.4.8

مايلز: يتعلق بالعقود الكمية غير المحددة لتوفير خدمات   -  300مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 423معينة للمناطق المتضررة من كارثة ُمعلنة بعد وقوع كارثة طبيعية. 

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 8مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  417

https://legiscan.com/TX/text/SB8/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019لمسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، ، ا8مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  418

https://legiscan.com/TX/text/SB6/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019للهيئة التشريعية،  ، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون2305مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  419

https://legiscan.com/TX/text/HB2305/2019 
 سكان،، ليجي2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 339مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  420

https://legiscan.com/TX/text/SB339/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 3616مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  421

https://legiscan.com/TX/text/HB3616/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 285مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  422

/legiscan.com/TX/text/SB285/2019https:/ 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 300مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  423

https://legiscan.com/TX/text/SB300/2019 

https://legiscan.com/TX/text/SB8/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB6/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2305/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB339/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB3616/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB285/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB300/2019
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 تعليق العمل بالقوانين التنظيمية بعد وقوع كارثة  3.11.4.9

النواب  م ➢ قانون مجلس  الفرعية    -  7شروع  والتقسيمات  الحكومة  وكاالت  بتأهب  يتعلق  موريسون: 
 424السياسية للكوارث.

 تبادل البيانات / إدارة حاالت الكوارث 3.11.4.10

كولكهورست: يتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة  -  6مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 لها والتعافي منها.

ويل: يتعلق بدراسة نظام تلقي البالغات ونظام إدارة    —  2330مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢
حاالت  في  الفيدرالية  والمساعدات  الواليات  تقدمها  التي  المساعدة  على  للحصول  الوالية  حالة 

 425الكوارث. 

دومينجيز: يتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة    —  2340وع قانون مجلس النواب رقم  مشر  ➢
 426لها والتعافي منها.

إينوخوسا: يتعلق بإنشاء نظام إلدارة حاالت الكوارث من   - 1307مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢
 427.(TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )

 اسات المكلفةفرق العمل ومجموعات الدر  3.11.4.11

فيالن وآخرون: يتعلق بإدارة الركام وغيره من جهود التعافي  —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢
 428من الكوارث. 

 429مايلز: يتعلق بالتعافي من الكوارث.  - 289مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  ➢

  

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 7شروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم م 424

https://legiscan.com/TX/text/HB7/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، ، 2330مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  425

https://legiscan.com/TX/text/HB2330/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019لثمانون للهيئة التشريعية، ، المسجل، الدورة العادية السادسة وا 2340مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  426

https://legiscan.com/TX/text/HB2340/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 1307مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  427

https://legiscan.com/TX/text/HB1307/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 5رقم  مشروع قانون مجلس النواب في تكساس 428

https://legiscan.com/TX/text/HB5/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019الثمانون للهيئة التشريعية، ، المسجل، الدورة العادية السادسة و289مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  429

https://legiscan.com/TX/text/SB289/2019 

https://legiscan.com/TX/text/HB7/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2330/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2340/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB1307/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB5/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB289/2019
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 430موريسون وآخرون: يتعلق باإلغاثة والتعافي من الكوارث.  —  6مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢

 لجان التصدي للكوارث 3.11.4.12

فيالن وآخرون: يتعلق بإدارة الركام وغيره من جهود التعافي  —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢
 من الكوارث. 

 رث. موريسون وآخرون: يتعلق باإلغاثة والتعافي من الكوا — 6مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢

ميتكالف وآخرون: يتعلق بشئون اإلعالم واالتصاالت بين  -2325مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢
 431الهيئات الحكومية وغيرها فيما يتعلق بالكوارث والصحة والخدمات اإلنسانية. 

 432بول: يتعلق بالخدمات المقدمة أثناء الكوارث وبعدها.  - 2320مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢

كولكهورست: يتعلق بتوفير الخدمات في حاالت الكوارث -  982مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 433والطوارئ، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لبعض السكان.

كولكهورست: يتعلق بتعليق العمل ببعض القوانين المحلية  -  984مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 434لكات من قبل المحافظ خالل حالة الكوارث المعلنة.واللوائح التنظيمية الخاصة بالممت

 التقارير وخطط العمل واإلجراءات  3.11.4.13

فيالن وآخرون: يتعلق بإدارة الركام وغيره من جهود التعافي  —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢
 من الكوارث. 

 كوارث. موريسون وآخرون: يتعلق باإلغاثة والتعافي من ال — 6مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢

ميتكالف وآخرون: يتعلق بشئون اإلعالم واالتصاالت بين  -2325مشروع قانون مجلس النواب رقم  ➢
 الهيئات الحكومية وغيرها فيما يتعلق بالكوارث والصحة والخدمات اإلنسانية. 

 مايلز: يتعلق بالتعافي من الكوارث.  - 289مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  ➢

 بول: يتعلق بالخدمات المقدمة أثناء الكوارث وبعدها.  - 2320قم مشروع قانون مجلس النواب ر  ➢

كولكهورست: يتعلق بتوفير الخدمات في حاالت الكوارث -  982مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم   ➢
 والطوارئ، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لبعض السكان.

رقم   ➢ الشيوخ  مجلس  قانون  والمعلومات  -   986مشروع  العقود  إدارة  بمعايير  يتعلق  كولكهورست: 
 435الخاصة بالعقود المتعلقة بإدارة الطوارئ.

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 6مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  430

https://legiscan.com/TX/text/HB6/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 2325مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  431

https://legiscan.com/TX/text/HB2325/2019 
 ، ليجيسكان، 2020-2019والثمانون للهيئة التشريعية، ، المسجل، الدورة العادية السادسة 2320مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  432

https://legiscan.com/TX/text/HB2320/2019 
 ، ليجيسكان،0202-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 982مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  433

https://legiscan.com/TX/text/SB982/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 984مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  434

https://legiscan.com/TX/text/SB984/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 986مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  435

ttps://legiscan.com/TX/text/SB986/2019h 

https://legiscan.com/TX/text/HB6/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2325/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2320/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB982/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB984/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB986/2019
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رق ➢ الشيوخ  مجلس  قانون  باستخدام    -  563م  مشروع  المتعلقة  المعلومات  بإبالغ  يتعلق  بيري: 
المالية  من   اإلعتمادات  والتخفيف  لمواجهتها  والتخطيط  الفيضانات  أبحاث  مشاريع  في  الفيدرالية 

 436حدتها. 

الطوارئ في هذه    —  2794مشروع قانون مجلس النواب رقم   ➢ بإدارة  يتعلق  وآخرون:  موريسون 
 437الوالية. 

 7س الشيوخ رقم مشروع قانون مجل 3.11.4.14

  سريعة التعافي ، أنشأ المجلس التشريعي بتكساس صندوق تكساس للبنية التحتية  7مع سن قانون مجلس الشيوخ رقم  

(TIRF  تم اعتماد ما يقرب من .)مليار دوالر من صندوق تحقيق االستقرار االقتصادي    1.6ESF   لوضع التشريع

 . TIRF افيسريعة التع الخاص بصندوق تكساس للبنية التحتية 

  سريعة التعافي ( إدارة صندوق تكساس للبنية التحتية TWDB) مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسوسوف تتولى 

TIRF  سريعة التعافيوسيخضع لإلشراف من قبل اللجنة االستشارية لصندوق تكساس للبنية التحتية TIRF "(  اللجنة

التحتية   للبنية  تكساس  لصندوق  تابعة  حسابات  أربعة  إنشاء  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  التعافي االستشارية"(.    سريعة 

TIRF:  

 حساب إدارة السهول الفيضية؛  ➢

 حساب مواجهة إعصار هارفي؛ ➢

 حساب تنفيذ خطة مواجهة الفيضان؛ و  ➢

 حساب المناظرة الفيدرالية.  ➢

 الفيضية حساب إدارة السهول  3.11.4.15

لتمويل المهام التي   TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسالالزمة ل  اإلعتمادات الماليةيوفر هذا الحساب  

تضطلع بها لـ "تقديم المساعدة والمشورة وتنسيق جهود" المشاركة الخاصة بالتقسيمات الفرعية السياسية في البرنامج 

للتأمين ضد الفيضانات   الطوارئال(  NFIP)الوطني  الفيدرالية إلدارة  للوكالة  الحساب  .  FEMA  تابع  كما يوفر هذا 

لتنفيذ "أي أنشطة أخرى" تتعلق بجمع معلومات    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسأيًضا التمويل الالزم ل

 عن الفيضانات والتخطيط لمواجهتها والحماية منها والتخفيف من حدتها والتوعية. 

 مواجهة إعصار هارفيحساب  3.11.4.16

لتمويل مشاريع مواجهة   TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسالالزمة ل  اإلعتمادات الماليةيوفر هذا الحساب  

الفيضانات المتعلقة بإعصار هارفي من خالل تقديم منح أو قروض منخفضة الفائدة للتقسيمات الفرعية السياسية لتوفير  

لمشاركة   المناظر  الفيدرالي  التمويل  والمستوى  الوالية  مستوى  على  التنظيمية  التكاليف  وتغطية  الفيدرالي  البرنامج 

 ووضع خطة للتخفيف من حدة المخاطر.

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 563مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  436
19https://legiscan.com/TX/text/SB563/20 
 ، ليجيسكان، 2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 2794مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  437

https://legiscan.com/TX/text/HB2794/2019 

https://legiscan.com/TX/text/SB563/2019
https://legiscan.com/TX/text/HB2794/2019
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بإنشاء نظام  "  TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسباإلضافة إلى ذلك، يتطلب مشروع القانون أن تقوم  

ي تحصل على أموال من حساب إعصار هارفي"، مع إعطاء أولوية أعلى  نقاط لتحديد أولويات لمشاريع الفيضانات الت 

 للمشاريع التي سيكون لها "أثر ملموس". وتشمل المشروعات التي سيكون لها "أثر ملموس" تلك المشروعات: 

أو من يخلفه في    TDEM  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسبها أو المعتمدة من قبل مدير    الموصي ➢

 تلك اإلدارة، 

 لتي تلبي االحتياجات الطارئة في إحدى المقاطعات التي أعلن فيها المحافظ حالة الكوارث.وا ➢

الموافقة على طلب للحصول على مساعدة مالية من صندوق   TWDB مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسيجوز ل

عتماده من المدير التنفيذي للصندوق  يستوفي المعايير المحددة للصندوق بعد ا  TIRF  سريع التعافيتكساس للبنية التحتية  

أو من يخلفه في تلك اإلدارة. ومن المقرر أن تنتهي مدة   TDEM  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسبمساهمة من مدير  

 مع تحويل الرصيد المتبقي إلى حساب تنفيذ خطة مواجهة الفيضان.   2031سبتمبر  1هذا الصندوق في 

 حساب تنفيذ خطة مواجهة الفيضان  3.11.4.17

الموضح أعاله، ولكنه   الحساب على نحو مشابه جدًا لحساب مواجهة إعصار هارفي  إنشاء هذا  أكثر شمولية في تم 

 وصفه لمشاريع مواجهة الفيضانات "التي سيكون لها أثر ملموس" لتشمل تلك التي:

 يتم تمويلها جزئيًا من خالل صناديق المناظرة الفيدرالية؛  ➢

 تشمل عنصرا سيزيد من إمدادات المياه؛ و  ➢

 . سرعة على التعافيتحتوي على أي عامل آخر يري المجلس بأن له صلة بال ➢

أن ينشئ مشروع القانون هذا حسابًا لتنفيذ خطة مواجهة الفيضان وحسابًا لمواجهة إعصار هارفي بشكل    من المحتمل

منفصل لتوسيع نطاقه ليشمل المشاريع المتعلقة بمواجهة إعصار هارفي وتلك المرتبطة بالكوارث المستقبلية. قد تستخدم  

لتوفير التمويل الالزم للمشاريع المسجلة في خطة    هذا الحساب فقط  TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساس

منح   يتم  وقد  الفيضانات  لمواجهة  المالية الوالية  السياسية    اإلعتمادات  الفرعية  التقسيمات  من  للعديد  الحساب  من هذا 

 المؤهلة لمشروع واحد خاص بمواجهة الفيضان. 

 حساب المناظرة الفيدرالية  3.11.4.18

لتلبية المتطلبات المناظرة   TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسبل  ال يمكن استخدام هذا الحساب إال من ق

سالح المهندسين للمشاريع التي يتم تمويلها جزئيًا من قبل الحكومة الفيدرالية األمريكية، بما في ذلك تلك التي يمولها  

 . USACE بالجيش األمريكي

 اللجنة االستشارية  3.11.4.19

وحساباته لإلشراف من قبل اللجنة االستشارية التي   TIRF سريعة التعافي صندوق تكساس للبنية التحتية سوف يخضع 

تتألف من نفس األعضاء السبعة الذين يشاركون في اللجنة االستشارية للصندوق التنفيذي لمصلحة المياه بوالية تكساس  

(SWIFT و )  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس مدير  TDEM    يخلفه في تلك اإلدارة. تتألف اللجنة من المراقب أو من

المالي للحسابات العامة في تكساس، وثالثة من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل نائب المحافظ، وثالثة ممثلين 

التنفيذي لمصلحة   للجنة االستشارية للصندوق  المشاركون  الرؤساء  النواب. سيكون  يعينهم رئيس مجلس  الوالية  عن 

اه بوالية تكساس هم نفس الرؤساء المشاركون للجنة االستشارية المقترحة لصندوق تكساس للبنية التحتية القادرة  المي

أو من يخلفه في تلك اإلدارة عضًوا ليس له    TDEM  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسمدير  على التكيف، وسيكون  

سريعة  صندوق تكساس للبنية التحتية  ة في اإلشراف على  حق التصويت. وتتمثل المسؤولية األساسية للجنة االستشاري
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والسياسات    TIRF  التعافي واإلجراءات  القواعد  بسلطة اعتماد  اللجنة  تمتع  مع  والهيكلة،  والمهام  التشغيل  ناحية  من 

 TWDB  .438مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسلتوجيه استخدامها من قبل 

قانون مجلس   الفيضان )  7الشيوخ رقم  يقضي مشروع  التحتية لمواجهة  البنية  بإنشاء صندوق  ( كصندوق FIFأيًضا 

 .2019خاص في خزانة الوالية خارج صندوق اإليرادات العامة بشرط إقرار المصوتين للتعديل الدستوري في نوفمبر  

 في الحاالت التالية فقط: باستخدام الصندوق  TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسيسمح مشروع القانون ل

مواجهة   ➢ مشروعات  أحد  لتنفيذ  أقل  بسعر  أو  السوق  فائدة  بأسعار  سياسي  فرعي  لتقسيم  تقديم قرض 

 الفيضان؛ 

تقديم منحة أو قرض بفائدة منخفضة أو بدون فائدة لتقسيم فرعي سياسي مؤهل لتنفيذ أحد مشروعات   ➢

اإلحصائية الحضرية أو منطقة تعاني من ضائقة  مواجهة الفيضان لخدمة منطقة تقع خارج المنطقة  

 اقتصادية؛ 

وتكاليف   ➢ والتصميم  التخطيط  تكاليف  لتغطية  أقل  بأسعار  أو  السوقية  الفائدة  بأسعار  قرض  تقديم 

أو  الفيدرالي  المستوى  على  التنظيمية  باألنشطة  المرتبطة  األخرى  التكاليف  من  وغيرها  الترخيص 

 مواجهة الفيضان؛ مستوى الوالية والمتعلقة بمشروع 

تقديم منحة إلى تقسيم فرعي سياسي لتقديم التمويالت المناظرة للمشاركة في برنامج فيدرالي خاص  ➢

 بأحد مشروعات مواجهة الفيضان؛ 

كمصدر لإليرادات أو كضمان لمدفوعات رأس المال ومدفوعات الفوائد على السندات التي أصدرتها   ➢

لتحقيق أهداف الصندوق، وذلك إذا كانت عائدات    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساس

 السندات ستوضع في الصندوق؛ و 

  439في إدارة الصندوق. TWDB مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسدفع التكاليف التي تكبدتها  ➢

 خطة الوالية لمواجهة الفيضان   3.11.4.20

مجلس تنمية الموارد الفيضان )الخطة( تُعدها  إلى وضع خطة للوالية لمواجهة    8يدعو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  

تكساس في  من    5كل    TWDB  المائية  القانون  مشروع  ويتطلب  تكساس سنوات.  في  المائية  الموارد  تنمية    مجلس 

TWDB   تحديد مناطق التخطيط لمواجهة الفيضانات لكل حوض من أحواض النهر." يتم تكليف مجموعات التخطيط"

 الفيضانات في كل منطقة بإعداد تقرير إقليمي يتم تجميعه في خطة الوالية لمواجهة الفيضان. لمواجهة 

تعيين ممثل للعمل كعضو "بحكم  ،  GLO  يُطلب من الوكاالت الحكومية المحددة، بما في ذلك مكتب األراضي العامة

ي تم إنشاؤها بموجب مشروع  منصبه" في كل مجموعة من مجموعات التخطيط لمواجهة الفيضان )كل حوض نهر( الت

المشكالت  لتحديد  بالفيضانات  المتعلقة  المعلومات  استخدام  في  المجموعات  لهذه  األساسية  المسؤولية  تتمثل  القانون. 

  440واقتراح حلول لكل منها في تقريرهم اإلقليمي. 

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 7مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  438

https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019 
 ،2019مايو  16" مؤسسة أبحاث مجلس النواب، 7"تحليل مشروع القانون، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  439

https://hro.house.texas.gov/pdf/ba86r/sb0007.pdf 
 ، ليجيسكان،2020-2019الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية،  ، المسجل،8مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  440

https://legiscan.com/TX/text/SB6/2019 

https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019
https://hro.house.texas.gov/pdf/ba86r/sb0007.pdf
https://legiscan.com/TX/text/SB6/2019
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 ( على:2024ستشمل الخطة )المقرر إجراؤها أوالً بحلول عام 

 ة التحتية للسيطرة على الفيضانات على أساس إقليمي؛ تقييم حالة وفعالية البني ➢

قائمة مرتبة على مستوى الوالية بالمشاريع واإلستراتيجيات الحالية والمقترحة للسيطرة على الفيضان  ➢

والتحفيف من حدته والالزمة للحماية من الخسائر في األرواح والممتلكات نتيجة الفيضانات ومناقشة  

 مشاريع واالستراتيجيات إلى زيادة تنمية الموارد المائية، حيثما أمكن ذلك؛كيف يمكن أن تؤدي هذه ال

تحليل مشاريع السيطرة على الفيضانات القائمة والمكتملة والمقترحة المسجلة في الخطط السابقة للوالية   ➢

 لمواجهة الفيضانات، بما في ذلك المشروعات التي تلقت التمويل؛

لمدة   ➢ الفيضية  السهول  مناطق  في  التنمية  الذي حددته    100تحليل  النحو  الفيدرالية  عام على  الوكالة 

 ؛ و FEMAإلدارة الطوارئ 

ضرورية لتسهيل   TWDB مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسالتوصية التشريعية التي تعتبرها  ➢

 مخططات السيطرة على الفيضانات وإنشاء المشروع. 

 500قانون مجلس الشيوخ رقم مشروع  3.11.4.21

الشيوخ رقم   مجلس  قانون  مشروع  يقوم  الكبيرة،  500سوف  التكميلية  لالعتمادات  قانون  مشروع  وهو عبارة عن   ،

( من أجل التعافي من  ESFمليار دوالر من صندوق تحقيق االستقرار االقتصادي )  2.8بتخصيص واعتماد حوالي  

الستكمال    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساستم تخصيصها لمليون دوالر ي  793الكوارث، بما في ذلك  

إلدارة   الفيدرالية  بالوكالة  الخاص  الفيضانات  حدة  من  التخفيف  تمويل  يغطيها  ال  التي  الفيضانات  مواجهة  مشاريع 

  441إذا تم إقرار االعتماد في اقتراع شهر نوفمبر. FEMAالطوارئ 

إلى الوكاالت الحكومية لإلغاثة    500ة بموجب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  المخصص   اإلعتمادات الماليةستذهب  

  2.8من إعصار هارفي وتقديم المساعدات الطبية وتقاعد الموظفين، وغيرها من األغراض. سيتم اعتماد ما يقرب من 

وتخصيصها للتكاليف المتعلقة   ESFصندوق تحقيق االستقرار االقتصادي من  اإلعتمادات الماليةمليار دوالر من هذه 

 بإعصار هارفي، بما في ذلك:

من   1.54 ➢ وغيرها  تكساس  والية  في  التعليم  لوكالة  التابع  المؤسسية  المدرسة  لبرنامج  دوالر  مليار 

 التكاليف األخرى المتعلقة بإعصار هارفي؛

 عصار هارفي؛ مليون دوالر لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لصالح التكاليف المتعلقة بإ 61.4 ➢

لصالح التمويل المناظر لبرامج    TDEM  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسمدير  مليون دوالر ل  673 ➢

 ؛FEMA الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

الجنائية في تكساس،    245.6 ➢ العدالة  مليون دوالر لصالح لجنة الصحة والخدمات اإلنسانية، وإدارة 

المحولة من هذه الهيئات    اإلعتمادات المالية( لالستعاضة عن  DPSاس )وإدارة السالمة العامة في تكس

 للمساعدة في حاالت الكوارث المرتبطة بإعصار هارفي؛

 
 ، 2019يونيو  13ساس، "المحافظ أبوت يوقع على قانون اإلغاثة والتأهب للكوارث ليُصبح قانونًا"، مكتب محافظ والية تك 441

law-into-legislation-preparedness-and-relief-disaster-signs-abbott-https://gov.texas.gov/news/post/governor 

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-signs-disaster-relief-and-preparedness-legislation-into-law
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إلزالة السفن واإلصالحات الهيكلية وتعيين موظفين بدوام كامل    GLOدوالر لصالح  مليون    227.8 ➢

والصن الفيدرالية  المنح  غياب  ظل  في  األجل  قصيرة  مساكن  إلجراء لبناء  المناظرة  الحكومية  اديق 

 ؛ USACE سالح المهندسين بالجيش األمريكيالدراسات والمشاريع التي يخططها 

مليون دوالر إلدارة حدائق ومتنزهات الحياة البرية في تكساس إلجراء إصالحات هيكلية ضرورية   17 ➢

 نتيجة لألضرار الناجمة عن إعصار هارفي؛ و

 442القوى العاملة في تكساس لتغطية التكاليف المتعلقة باإلعصار.مليون دوالر للجنة  8.9 ➢

 289مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  3.11.4.22

الشيوخ رقم   قانون مجلس  المحلية على أن    289أنشأ مشروع  السلطات  المحلي لمساعدة  لتعافي اإلسكان  إطار خطة 

  - كارثة. يشجع مشروع القانون السلطات المحلية    تكون أكثر استعدادًا لتشييد اإلسكان الدائم وإعادة اإلعمار بعد وقوع

تكساس إيه أند  على وضع خطط لتعافي اإلسكان وتقديمها إلى مركز التعافي والحد من المخاطر في    -دون أن يلزمها  

( سيستم  يونيفيرسيتي  على    (TAMUSإم  يتعين  المركز،  من  الخطة  اعتماد  وبمجرد  العتمادها.   GLO)المركز( 

اور مع المركز والسلطات المحلية ذات الصلة للتأكد من أن هذه الخطة تفي بالمعايير المحددة في مشروع  مراجعتها والتش

وجامعة تكساس إيه    السلطات القضائيةيقنّن مشروع القانون في الواقع تزايد التنسيق بين    443القانون وقبولها أو رفضها.

 شكل أفضل لتعافي اإلسكان.لمساعدة المجتمعات على االستعداد ب  GLOو  TAMUS آند إم

  

 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 500روع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم مش 442

https://legiscan.com/TX/text/SB500/2019 
 ، ليجيسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادية السادسة والثمانون للهيئة التشريعية، 289مشروع قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم  443

https://legiscan.com/TX/text/SB289/2019 

https://legiscan.com/TX/text/SB500/2019
https://legiscan.com/TX/text/SB289/2019
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 الوالية  مستوى على الدراسات 3.11.5

على مدار السنوات القليلة الماضية، تبذل والية تكساس جهودًا متنوعة للتخطيط لمواجهة الفيضانات والتخفيف من حدة  

حدة   من  للتخفيف  كبير  تقدم  تحقيق  في  بالفعل  الوالية  بدأت  الحقًا،  وسيذكر  آنفًا  ذُكر  لما  ووفقًا  المستقبلية.  الكوارث 

بل تمتد لغيره من الهيئات األخرى    GLOخطيط التي ال تقتصر فقط على الكوارث. وفيما يلي ملخص موجز لجهود الت 

 في جميع أنحاء الوالية. 

ب 3.11.5.1 الخاصة  الفيضان  الحكومة لمواجهة  بالوالية وخطة  للفيضانات  الحكومي  الموارد التقييم  تنمية  مجلس 
 TWDB المائية في تكساس

 2019( في شهر يناير  TWDB)  المائية في تكساسمجلس تنمية الموارد  وفقًا لما ورد في خطة العمل هذه، أعلنت  

للمجلس التشريعي للوالية. يقدم التقرير تقييًما أوليًا لمخاطر الفيضان، ونظرة عامة على    التقييم الحكومي للفيضانات عن  

مستقبل  حول  المعنية  األطراف  آلراء  وموجز  الفيضانات،  حدة  من  التخفيف  تكاليف  وتقدير  والمسؤوليات،  األدوار 

لتخطيط لمواجهة الفيضانات والتخفيف من حدتها واإلنذار بوقوعها والتعافي منها. باإلضافة إلى ذلك، ستستند الخطة  ا

عام    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسالحكومية القادمة لمواجهة الفيضانات )الخطة( التي ستضعها  

عتها األطراف المعنية المحلية. وسوف تركز على تقييم البنية  على الخطط اإلقليمية لمواجهة الفيضانات التي وض  2024

الحالية   واإلستراتيجيات  بالمشاريع  الوالية  مستوى  على  مرتبة  قائمة  وستشمل  الفيضانات  لمواجهة  الحالية  التحتية 

الفيضية لمدة  والمقترحة للسيطرة على الفيضان والتخفيف من حدته. كما ستشمل الخطة أيًضا تحلياًل للتطور في السهول  

. باإلضافة إلى ذلك، ستوصي الخطة بحدوث FEM الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئعام على النحو الذي حددته    100

التغييرات في السياسة التشريعية الالزمة لتسهيل التخطيط وتنفيذ المشروع. عالوة على ذلك، سيتضمن جزء كبير من  

ية أخرى ستساعد صناع القرار المحليين في تقييم الحلول المحتملة لمشكالت جهود التخطيط تطوير نماذج وأدوات تقن

 الفيضانات.

 المتعلقة بالفيضانات في أحواض األنهار المشتركة GLOدراسات  3.11.5.2

التعافي من الكوارث     -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  مليون دوالر من إجمالي تمويالت    137تم تخصيص حوالي  

CDBG-DR  مليار دوالر والتي تم منحها لوالية تكساس بعد إعصار هارفي وذلك لتمويل دراسات  5.676التي تبلغ

التعافي طويلة األجل ولالستعداد بشكل  اتخاذ قرارات مستنيرة من خالل عملية  المجتمعات على  التخطيط ولمساعدة 

واستخدامه في الدراسات   GLOلبمن ققرار غير مسبوق لالحتفاظ بهذا التمويل أفضل للكوارث المستقبلية. وتم اتخاذ 

المنح اإلقليمية. بالرغم من أن غالبية دراسات التخطيط التي تم إنجازها في السابق باستخدام التمويل الذي خصصته  

المجتمعية  اإلجمالية   الكوارث      -للتنمية  المستوى  CDBG-DRالتعافي من  المحلي، إال أن هذه    كانت مكتملة على 

الدراسات غالبًا ما كانت تأتي بنتائج عكسية، حيث لم يتم بذل جهد لدمج المجتمعات المحيطة، مما أدى في بعض األحيان 

 إلى التخفيف من مشكلة واحدة فقط والتسبب في مشكالت إضافية خارج نطاق الدراسة. 

 GLOث المخول بتنمية المجتمع وتنشيطه والتابع ل، وضع فريق التطوير والبح2018خالل النصف األول من عام  

نحو   الموجهة  العامة  التوعية  من خالل جهود  التخطيطية  الدراسة  باحتياجات  إعالنًا رئاسيًا   49قائمة  تلقت  مقاطعة 

بالكارثة الناجمة عن إعصار هارفي. وتضمنت جهود التوعية حضور االجتماعات العامة وتلقي وقبول موضوعات  

وإجراء استقصاء عبر اإلنترنت للمسؤولين   CDRخالل البريد اإللكتروني العام لقسم تنمية وتنشيط المجتمع    الدراسة من

سبتمبر   في  رسميًا  االستقصائية  الدراسة  وانتهت  المتأثرة.  المجتمعات  يمثلون  الذين  إلى    2018المنتخبين  وخلصت 

ها والرد عليها. وبعد فحص الردود، كانت الحاجة األولية  التوعية العامة، وفي ذلك الوقت تم فرز جميع الردود ومراجعت

 المحددة للدراسة هي السيطرة على الفيضان.
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وبالتشاور مع مركز أبحاث الفضاء التابع لجامعة أوستن بوالية تكساس، وبعد مراجعة التقييم الحكومي لمواجهة الفيضان  

أن الهيكلة اإلقليمية للدراسات التخطيطية    GLO، قرر    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسوالخاص ب

البد أن تستند على أحواض األنهار الرئيسية في تكساس )أنظر الخريطة أدناه(. وللحد من العدد اإلجمالي للدراسات  

إق دراسات  ثالث  إنشاء  إلى  أدى  مما  المتأثرة،  المناطق  داخل  الواقعة  األنهار  أحواض  بين  الجمع  تم  ليمية اإلقليمية، 

للفيضانات )أنظر الخريطة أدناه(. وستنتهج كل دراسة إقليمية نهًجا شموليًا من خالل النظر في مجمل أحواض األنهار  

المشتركة )من منبعها في شمال تكساس إلى مصبها في خليج المكسيك(. ويكمن السبب وراء هذا النهج هو أن موجات 

لنهر في المناطق المتأثرة غالباً ما يكون لها تأثير وإسهام مباشر في  الفيضان وما يحدث من تطورات في اتجاه أعلى ا

حدوث فيضان في مجرى النهر. وتم إجراء عدة اجتماعات فردية وجماعية مع الهيئات الحكومية والفيدرالية التي تم  

المثال ال الحصر   تحديدها كأطراف معنية لمناقشة نطاق المشروع وصقله. وتشمل األطراف المعنية المحددة على سبيل

من   اإلرشاد  هيئة  يلي:  )  AgriLifeما  إم  أند  أي  لتكساس  الطوارئ AgriLifeالتابعة  إلدارة  الفيدرالية  والوكالة   )

(FEMAل التابع  السواحل  إدارة  الجوي )  GLOـ( وبرنامج  للمحيطات والغالف  الوطنية  ( وهيئة  NOAAواإلدارة 

( ونظام معلومات الموارد الطبيعية  TDEM)  الطوارئ بوالية تكساسقسم إدارة  ( و NWSاألرصاد الجوية الوطنية )

المائية في تكساس( و TNRISفي تكساس ) الموارد  تنمية  النقل في تكساس    TWDB  مجلس  ،  (TxDOT)وإدارة 

(. وال USGS، ووكالة المسح الجيولوجي للواليات المتحدة ) (USACE)وسالح المهندسين بجيش الواليات المتحدة  

هود مستمرة لمواصلة التنسيق مع األطراف المعنية الحالية باإلضافة إلى تحديد مزيد من األطراف المعنية.  تزال الج

لكل   منفصل  نحو  على  تناولها  وسيتم  المشروع  نطاق  في  المحلية  التوعية  إدراج  خالل  إقليم  وتم  من  مجالس وذلك 

 وسلطات المسطحات المائية.  (sCOG) الحكومات
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 حماية وتجديد سواحل تكساس ودراسة الجدوى  3.11.5.3

وهي عبارة عن  ،  GLO  الجدوى بالتعاون مع مكتب األراضي العامةيتم إجراء حماية وتجديد سواحل تكساس ودراسة  

جهود للتخطيط الساحلي الشامل طويل المدى تركز على إدارة مخاطر العواصف الساحلية وإصالح النظام اإليكولوجي  

عام   أواخر  بالجيش2018في  المهندسين  سالح  القابلة    USACE  األمريكي  ، حصر  بالمشروعات  الخاصة  قائمته 

العواصف والتي توفر نظام حاجز لمنطقة هيوستنللتط إدارة مخاطر  العديد من سيناريوهات  لتشمل  جالفيستون  -بيق 

الطبيعي على طول  الموطن  واستعادة  الساحلي  الخط  حماية  مشاريع  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  جالفيستون،  وخليج 

نهر بوفالو بايو وروافده،    USACE  ريكياألم   ساحل تكساس. باإلضافة إلى ذلك، سيدرس سالح المهندسين بالجيش

بجانب تقييم تجمعات المياه اإلقليمية في هيوستن لتحديد حلول لقضايا الفيضانات المحلية. وستبحث الدراسات األخرى 

بالجيش المهندسين  بيند    USACE  األمريكي  التي يجريها سالح  فورت  مقاطعة  في  برازوس  لنهر  مرنة  حلول  عن 

  ي وسان أنطونيو.وأحواض نهر جوادالوب

 أحواض األنهار الرئيسية والمجاري المائية

 أحواض األنهار الرئيسية

 أميال 

 (1نيتشيس )المنطقة -سابين-ترينتي
 

 (2هيوستن بايو )المنطقة -برازوس سان جاسينتو

 
كولورادو -الفاكا -جواديلوب  -سان أنطونيو  -نويسس 

 (3)المنطقة 
 

 منطقة متأثرة بهارفي

 المجالس التابعة للحكومة

 المقاطعات

 أنهار رئيسية

 خزانات حفظ التربة

 الخزانات الرئيسية

 الخلجان الساحلية
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 هارفي  إعصار عن إضافية دراسات  3.11.6

الفيضان، هناك أربع دراسات تخطيطية أخرى تستخدم التمويل  المقترحة لمواجهة  الدراسات اإلقليمية  إلى  باإلضافة 

المخصص إلعصار هارفي )باستثناء الدراسات المذكورة سابقًا والتي تعتمد على مجموعة من التمويالت من إعصار  

( وهي عبارة عن دراسات قائمة بالفعل أو سيتم إجراؤها في القريب العاجل. فيما يلي 2016  اتهارفي، وفيضانإيكي و 

 قائمة وملخص موجز لكل دراسة.

 مقاطعة 49الذي أجري على ستبيان آثار إعصار هارفي على اإلسكان: االستنتاجات الرئيسة لإل  3.11.6.1

، وهو عبارة عن وحدة من وحدات األبحاث  (BBR)تجارية  من مكتب بحوث األعمال ال  GLO، طلب  2018في يونيو  

االبتكار   بمعهد  )  واإلبداعالمنظمة  األموال  دراسة  IC2ورؤوس  وإدارة  إعداد  أوستن،  في  تكساس  لجامعة  التابع   )

مقاطعة في تكساس المتضررة من   49استقصائية عن احتياجات اإلسكان غير الُملبَّاة بين أفراد المجتمع وضحايا الـ  

نوع على تحديد ال  GLO، 2018إعصار هارفي. وساعدت نتائج الدراسة االستقصائية، التي تم االنتهاء منها في يوليو 

  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  األمثل من مساعدة اإلسكان وطريقة التواصل مع أفراد المجتمع أثناء صرف تمويل  

 في المقاطعات المتأثرة.  CDBG-DRالتعافي من الكوارث 

 خطة إدارة بيانات التعافي من الكوارث والتخفيف من حدتها  3.11.6.2

في تصميم وتقديم قاعدة بيانات قادرة    GLO( لمساعدة  UTي أوستن )، تم اختيار جامعة تكساس ف 2019في يونيو  

اإلسكان وتوفير احتياجات الوالية من البيانات المتعلقة بالكوارث. سوف تساعد جامعة تكساس في   احتياجاتعلى تلبية 

البيانا  GLOأوستن   وتوزيع  وتحليل  ومعالجة  وتنظيم  لجمع  الالزمة  والعمليات  العمل  إطار  إنشاء  المتعلقة  في  ت 

بالكوارث في والية تكساس. وتعد قاعدة البيانات المتعلقة بالكوارث أداة مهمة ستساعد المجتمعات في تطوير خطط  

  أفضل لمواجهة الكوارث والتعافي منها والتخفيف من حدتها. ومن خالل الجهود التخطيطية لمكتب األراضي العامة 

GLO  ،تكساس إيه أتم تحديد األنظمة الخاصة ب( ند إم يونيفيرسيتي سيستمTAMUS)    كشريك مثالي طويل األجل

 لالحتفاظ بقاعدة البيانات المتعلقة بالكوارث.
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 دراسة استراتيجية التنمية االقتصادية والتنويع  3.11.6.3

تبدأ في خريف عام   ينبغي أن  التي  الدراسة،  الغرض من هذه  النطاق  2019يكمن  لتوسيع  ، في وضع استراتيجيات 

االقتصادي للمقاطعات الساحلية المتأثرة بإعصار هارفي حتى يتجاوز مجرد اعتماد تلك المقاطعات على السياحة وجعلها  

التعافي. وتتمثل الحاجة إلى المشروع في أن إعصار هارفي كان  مع التأثيرات المستقبلية أثناء    سرعة على التعافيأكثر  

في عدة مقاطعات تقع على طول ساحل   -وهو السياحة    -له تأثير مدمر على المصدر االقتصادي الرئيسي لإليرادات  

 . تكساس. وستعالج الدراسة على وجه التحديد أوجه القصور في القوى العاملة وخسائر األعمال التجارية

 اإلسكان البديل للتعافي من الكوارث  دراسة 3.11.6.4

، على تحليل وتقييم خيارات اإلسكان البديلة لتحديد ما إذا كانت  2019ستعمل هذه الدراسة، التي بدأت في خريف عام  

تكون   -بمن فيهم أولئك الذين يعانون من دخول منخفضة إلى معتدلة  -هناك حلوالً مبتكرة إليواء الناجين من الكوارث  

ن حيث التكلفة ومأمونة وآمنة وتسمح بعملية التشييد على نحو أسرع. تتكون الدراسة، كما هو مقترح حاليًا، من فعالة م 

سيقوم مقدم الخدمة الذي تم اختياره بجمع وتحليل وتقييم    -وهي مرحلة البحث والتطوير    -مرحلتين. في المرحلة األولى  

ة على التكيف خالل الظواهر المناخية شديدة الوطأة لتحديد حلول مبتكرة البيانات المتعلقة بقدرة خيارات اإلسكان البديل

إليواء الناجين من الكوارث تكون فعالة من حيث التكلفة وآمنة ومأمونة، وتسمح بالتعجيل بعملية التشييد والبناء. سوف 

ديد من الحلول المتفق عليها واختبار  تعتمد المرحلة الثانية على نتائج المرحلة األولى وتتضمن تطوير النماذج األولية للع 

 جدوى النماذج األولية خالل الظواهر المناخية شديدة الوطأة. 

قواعد  
 بيانات

  مزودي البيانات المحليين 

خدمة  
  الويب

 GLOتطبيقات  

 االنترنت/ الشبكات

 GLO قائمة دليل خدمات

  مزودي البيانات الفيدراليين   مزودي البيانات على مستوى الوالية 
مقدمي الخدمات التجارية / المنظمات غير  

  الحكومية

 تطبيقات فيدرالية 

  تطبيقات محلية 

قواعد 
 بيانات

قواعد 
 بيانات

قواعد 
 بيانات

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب

خدمة  
  الويب
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 العامة  األراضي  لمكتب األخرى والمبادرات الدراسات  3.11.7

تدار محليا فيما عدا استثناءات  التحتية وكانت  البنية  التخطيطية في برنامج  تم إدراج الدراسات  قبل إعصار هارفي، 

المخصصة للدراسات التخطيطية من منح إعصار آيك، يتم    اإلعتمادات الماليةن خالل االستفادة من جزء من  قليلة. وم 

 منها مؤخًرا. ويتضمن ما يلي موجزا لتلك الدراسات.  االنتهاءحاليًا إجراء عدة دراسات أو تم 

 دراسة تصوير اآلثار المترتبة على الكوارث  3.11.7.1

تمويالت الدراسة التخطيطية إلعصار   GLOاء التابع لجامعة تكساس، يستخدم  من خالل الشراكة مع مركز أبحاث الفض

لمواصلة إنشاء تصورات فورية للبيانات بالغة األهمية المتعلقة بالكوارث، بما في   2016آيك وهارفي وكذلك فيضان  

عارض   )  MOVESذلك  صورتها  (Public MOVES Viewerالعام  تاريخية  صوًرا  يعرض  الذي  األقمار  ، 

الصناعية من إعصار هارفي وغيره من الظواهر، مما يمنح المجتمعات القدرة على مراقبة الظواهر واألحداث واتخاذ  

 444قرارات تخطيطية على نحو أكثر استنارة.

 ( GCCPRDمنطقة حماية وتعافي مجتمع ساحل الخليج ) 3.11.7.2

الخليج  اتفاقية مع منطقة حماية وتعافي مجتمع ساح  GLO، وقع  2013في عام   لتطوير دراسة عن   GCCPRDل 

تألفت منطقة الدراسة  .  USACEاألمريكي    مواجهة هبات العواصف الفجائية وفقًا لمعايير سالح المهندسين بالجيش

من المناطق الساحلية المحيطة بمقاطعات برازوريا وشامبرز وجالفيستون وهاريس وجيفرسون وأورانج والتي قد تتأثر 

لمستقبل. تم االنتهاء من الدراسة، التي بحثت في خيارات الحد من إمكانية تعرض أعالي ساحل بظواهر العواصف في ا

 445. 2018والية تكساس لموجة من اإلعصار واألضرار الناجمة عن الفيضانات، في ديسمبر 

 
444MOVES  4وفير الدعم في حاالت الطوارئ(، مركز أبحاث الفضاء، جامعة تكساس في أوستن، تم الدخول في )النمذجة والمراقبة والتصور لت 

 ، 2019أكتوبر 
http://magic.csr.utexas.edu/public/views/ 

 ، 2019أكتوبر  4ول في ، تم الدخ(GCCPRD)منطقة حماية وتعافي مجتمع ساحل الخليج   445
https://gccprd.com 

http://magic.csr.utexas.edu/public/views/
https://gccprd.com/
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 تقييم آثار السد الساحلي: التداعيات االقتصادية على المستوى الوطني لظواهر هبوب العواصف الفجائية  3.11.7.3

المتبقية من تمويالت إعصار آيك إلجراء دراسة شاملة لتقييم    اإلعتمادات المالية  GLO، استخدم  2017في سبتمبر  

نظام لمواجهة العواصف الساحلية )المعروفة أيًضا باسم السد الساحلي( المقترح كاستراتيجية للتخفيف. يعرض التقرير 

ث التي تقع نتائج دراسة اقتصادية على مستوى الوالية حول تأثيرات هبوب العواصف الفجائية على المقاطعات الثال

على امتداد خليج جالفيستون )جالفيستون وهاريس وشامبرز( ويستكشف كيفية تأثر اقتصاد تكساس باآلثار المباشرة  

على قطاع )قطاعات( معينة في مجتمعات الخليج باإلضافة إلى تأثر اقتصاديات الواليات األخرى والوالية ككل على 

 2019.446ثار المضاعفة. وقد أُنجز المشروع في كانون األول/ديسمبر المدى الطويل، مع تسجيل التوازن العام واآل

 تجميع بيانات التصريف اإلقليمية واإلشراف عليها 3.11.7.4

  2019( على عقد في أبريل  UTSAسان أنطونيو )-من خالل عملية تقديم عطاءات تنافسية، حصلت جامعة تكساس 

اإلقليمية   الرقابة  التي تركز على  البيانات  وتنظيم  مقاطعات هاردين لجمع  في  المياه  التحتية لتصريف  البنية  وتنسيق 

وجاسبر وجيفرسون ونيوتن وأورانج وتايلر وبولك وليبرتي وتشامبرز. وسيقومون بأنشطة التوعية المجتمعية وجمع 

باتخاذها    الموصيباإلجراءات    GLOوتحليل البيانات الموجودة، وإبالغ المجتمعات المحلية وقادة المجتمع نيابة عن  

 .2019بناًء على تحليل البيانات. ومن المتوقع إنجاز هذه الدراسة بحلول شهر ديسمبر 

 المحلي   والمستوى الوالية ومستوى الفيدرالي المستوى على والتخفيف التنسيق بين  الموائمة  3.11.8

 GLOالمحلي. عمل  مع مجموعة متنوعة من الشركاء على المستوى الفيدرالي ومستوى الوالية والمستوى    GLOيعمل  

على تلبية االحتياجات وعمليات التواصل من خالل مجموعة متنوعة من القنوات في ضوء جغرافيا منطقة المقاطعة  

 
مركز شواطئ وضفاف تكساس، جامعة   تقييم آثار السد الساحلي: التداعيات االقتصادية على المستوى الوطني لظواهر هبوب العواصف الفجائية،  446

 تكساس إيه آند إم في جالفيستون، 
 report.pdf-spine-https://recovery.texas.gov/files/programs/planning/coastal 

 هبوب رياح فوق ارتفاع األرض

https://recovery.texas.gov/files/programs/planning/coastal-spine-report.pdf
https://recovery.texas.gov/files/programs/planning/coastal-spine-report.pdf
https://recovery.texas.gov/files/programs/planning/coastal-spine-report.pdf
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بداية من إجراء دراسة استقصائية عبر   -بدأب    GLOفي والية تكساس مع تنوعها الحضري / الريفي. عمل    140

واسطة التواصل عن بعد مع مجالس الحكومات والعروض التقديمية  تتعلق بالتخفيف وحتى إجراء مكالمات ب  اإلنترنت

وذلك إلجراء تنسيق إقليمي ومحلي، كما عمل المكتب على الموازاة والموائمة بين    -المتعددة في جميع أنحاء الوالية  

ف من حدة  ( لتكملة وتعزيز جهود الوالية للتخفيCDBG-MITالتخفيف )  -برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

على المستوى الفيدرالي ومستوى الوالية    GLOالفيضان. فيما يلي ملخص للجهود المبذولة مع مجموعة من شركاء  

 والمستوى المحلي. 

 التنسيق على المستوى الفيدرالي  3.11.8.1

 الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  

على الفور تقريبًا.    2017ر هارفي في عام  ( بعد إعصاFEMAالعمل مع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )  GLOبدأ  

( الذي عُرف سابقًا باسم المكتب الميداني المشترك. وبالشراكة TROبوجود قوي في مكتب تعافي تكساس )  GLOتمتع  

 هو المسؤول عن مهمة اإلسكان قصيرة األجل في الوالية.   GLOيكون    FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  مع  

الوكالة الفيدرالية إلدارة  اجتماعات على نحو منتظم تتعلق بالتخفيف مع    TROفي مكتب تعافي تكساس    GLOكما عقد  

تكساسو   FEMAالطوارئ   بوالية  الطوارئ  إدارة  قسم  تكساس و   TDEM  مدير  في  المائية  الموارد  تنمية    مجلس 

TWDB .لمراجعة حالة المشروعات وجهود التخفيف األخرى   

فرع التخفيف من حدة المخاطر والسيما قسم إدارة وتأمين السهول الفيضية التابع له بمساعدة المجتمعات في تقييم  قام  

لل  إعالمية  حمالت  المخاطر  حدة  من  التخفيف  فرع  ينفذ  الجسيمة.  لألضرار  تقييم  عمليات  وإجراء  برنامج األضرار 

مع ومساعدة المجتمعات في تحديد وتطوير فرص التخفيف  وتثقيف وتوعية المجت  NFIPالوطني للتأمين ضد الفيضانات  

في مراجعة خطط التخفيف المحلية للتأكد   (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )من حدة المخاطر، كما ساعد 

الناتجة عن   HMGPالكوارث    برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطرمن أن السلطات مؤهلة للحصول على تمويل  

 إعصار هارفي. 

 الوكالة األمريكية لحماية البيئة

( والشراكة الفيدرالية للمياه في المناطق الحضرية التابعة لها، كان EPAمن خالل الوكالة األمريكية للحماية البيئية )

دوًرا في ورش العمل الخاصة بهما لتقديم معلومات مهمة للمجتمعات المحلية التي تتطلع إلى التخفيف من حدة    GLOل

لمستقبلية. وتعمل الشراكة الفيدرالية للمياه في المناطق الحضرية على ربط المجتمعات، وخاصة تلك التي  الكوارث ا

تعاني من أعباء ثقيلة أو المتعثرة اقتصاديًا، بالجهات المعنية في منطقتهم من خالل تحسين عملية التنسيق بين الوكاالت 

المجتمع لتحسين أنظمة المياه في الوالية وتعزيز المنافع االقتصادية  الفيدرالية والتعاون مع جهود التنشيط التي يقودها  

األمريكية   البيئية  الحماية  وكالة  شراكة  تعمل  واالجتماعية.  البرامج   EPAوالبيئية  بين  االنعزال  حواجز  كسر  على 

بشك  التنسيق  خالل  من  الفيدرالية  للموارد  وفعالية  كفاءة  األكثر  االستخدام  لتشجيع  واستهداف  الفيدرالية  أفضل  ل 

االستثمارات الفيدرالية واالعتراف بالقيادة والمجهودات المحلية وتطويرها، من خالل إشراك وخدمة شركاء المجتمع.  

 عبر تكساس.  EPAورش عمل لوكالة الحماية البيئية األمريكية  5وقدم حوالي  GLOخالل العام الماضي، حضر 

 بالواليات المتحدةإدارة التنمية االقتصادية 

)  GLOيعمل   المتحدة  بالواليات  االقتصادية  التنمية  إدارة  لبرامج  EDAمع  بانتظام  محدثة  معلومات  وقدم  المنح  ( 

المجتمعات لتنمية  الكوارث    CDBG-MITالتخفيف    -اإلجمالية  من  التعافي  مدير  مع  الشهرية  مكالماته  بخصوص 

(DRM  تم استحداث وظائف مدير .)التعافي من الكوارث  (DRM  هذه من خالل أموال المنح المقدمة من إدارة التنمية )

يتم تعيينهم وإدارتهم من خالل   و   للمساعدة في عملية التعافي بعد إعصار هارفي  EDAاالقتصادية بالواليات المتحدة 
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إقليمية إلدارة التنمية االقتصادية  في ورشة عمل    GLOالمجالس اإلقليمية التابعة للحكومات،. باإلضافة إلى ذلك، شارك  

المتحدة   لبرامج    EDAبالواليات  القادمة  لتنمية المجتمعاتلتسليط الضوء على التمويالت  التخفيف    -المنح اإلجمالية 

CDBG-MIT  .وإبالغ المسؤولين المحليين بجهود التخفيف التي تبذلها الوالية 

 التنسيق على مستوى الوالية  3.11.8.2

 المخاطر بالواليةفريق التخفيف من حدة 

إشراك مختلف قطاعات األطراف المعنية، ال بمكان  همية  األ  فإنه منعند التخطيط للتخفيف من حدة المخاطر بالوالية  

. ويشمل ذلك فريق التخفيف من حدة   (SHMP) والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطرسيما فيما يتعلق بتطوير خطة  

، الذي يتكون من ممثلين عن الوكاالت الحكومية والممثلين المحليين واإلقليميين والمنظمات (SHMT)المخاطر بالوالية  

  SHMTغير الحكومية المهتمة بالتخفيف من حدة المخاطر. يوفر أعضاء فريق التخفيف من حدة المخاطر بالوالية  

ال(  1) المتخذة منذ  (  2)برنامج والتمويل  معلومات عن  التخفيف فضالً عن اإلجراءات  وتحديد استراتيجيات وفرص 

المخاطر   للتخفيف من حدة  للوالية  السابقة  الخطة  المخاطر  (  3)اعتماد  بتقييمات  يتعلق  ( 4)والمساهمة بخبرتهم فيما 

فريق التخفيف    قومإلضافة إلى ذلك، ي. باSHMP والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطروالتعقيب على مسودات خطة  

بالوالية   المخاطر  حدة  عن  بتقييم    SHMTمن  الوالية فضالً  أنحاء  جميع  في  والتمويالت  التخفيف  مشاريع  من  كل 

  .SHMP البيانات المتعلقة بالتخفيف والمعلومات المتعلقة بالمخاطر

قسم  من خالل التنسيق بين  ذلك  تم  ويالتقييم  المراجعة و  SHMPوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  تتطلب خطة  

المخاطر   التخفيف من حدة  الطوارئ في تكساس وفريق  الخطة على نحو سليم    SHMPإدارة  تنفيذ  بالوالية لضمان 

وللتأكد من تحقيق األهداف وأن المعلومات المتعلقة باإلنجازات والمبادرات الجديدة يتم تسجيلها بانتظام. وهناك ثالثة  

)أحدهم من القسم الساحلي واثنان من قسم تنمية المجتمع وتنشيطه( في فريق التخفيف من حدة المخاطر   GLOـ  ممثلين ل

    .SHMP بالوالية

 إدارة الطوارئ في تكساسقسم 

فيما يتعلق   2018( منذ أواخر عام TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسعلى نحو متسق مع   GLOوقد عمل 

( ووحدة التخفيف من حدة المخاطر )وحدة  SHMOال سيما مع مسؤول التخفيف من حدة المخاطر بالوالية )بالتخفيف،  

( ووحدة التخفيف من حدة المخاطر مسئولية  SHMOالتخفيف(. ويتولى مسؤول التخفيف من حدة المخاطر بالوالية )

الحكومي بالوالية المسئول حاليًا عن وضع  مجموعة متنوعة من الجهود في جميع أنحاء الوالية. فهما يمثالن الكيان  

قسم إدارة الطوارئ تقوم وحدة التأهب التابعة ل  447وتحديثها.  SHMPوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  خطة  

  448بوضع وتطوير خطة إدارة الطوارئ في الوالية.  (TDEMبوالية تكساس )

من  متنوعة  مجموعة  تنفيذ  خالل  من  تكساس  في  المستقبلية  الكوارث  خسائر  من  الحد  على  التخفيف  وحدة  تركز 

المجتمعية   للتخفيف وفي اإلدارة  التخطيط  الفنية في  الخبرة والمساعدة  الفريق  المخاطر. يوفر  الحد من  استراتيجيات 

تشتمل . FEMA للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئالتابع  HMGPلصناديق برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر 

هذه الوحدة على عنصر للمقر يعمل به المخططون ومنسقو منح التخفيف المسؤولون عن تنفيذ البرنامج على مستوى 

اإلقليمين   للمساعدين  تقارير  يقدمون  الذين  اإلقليميين  التخفيف  منح  منسقي  أيًضا على  الوحدة  تعتمد هذه  كما  الوالية. 

. ويعمل هؤالء الموظفون الميدانيون مباشرة مع السلطات المحلية  (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )رؤساء  ل

ومقدمي الطلبات الفرعيين لتطوير مشاريع التخفيف من حدة المخاطر ولمساعدة مقدمي الطلبات الفرعيين في تطوير 

 
 ، 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم ، SHMPف من حدة المخاطر خطة والية تكساس للتخفي  447

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 المرجع نفسه. 448

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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إلى   باإلضافة  التخفيف  منح  على  الحصول  طلبات  المخاطر الوإدارة  حدة  من  للتخفيف  بهم  الخاصة  المحلية  خطط 

(LHMPs  والتي تم تطويرها وتقديمها للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )FEMA   على أساس متجدد )انظر الشكل

 449أدناه(. 

 

، التي تتعلق بالجهود المبذولة   SHMPوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  توفر وحدة التخفيف الرؤية اإلستراتيجية، الواردة في خطة  

والية المخاطر طويلة األجل التي تتعرض لها مجتمعات تكساس جراء كافة أنواع المخاطر. وتسترشد خطة  للحد من  

وبأبحاث فريق   SHMTبخطط العمل المحلية للتخفيف من حدة المخاطر  SHMPتكساس للتخفيف من حدة المخاطر 

 
 المرجع نفسه. 449

برنامج منحة التخفيف من حدة حالة خطة 
( بحسب HMGPمخاطر الكوارث )

الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
(FEMA ومدير ) قسم إدارة الطوارئ

 TDEM بوالية تكساس

 تعيينات المقاطعة اعتباًرا من 
 2019سبتمبر  30

 FEMA الخطة المعتمدة من قبل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ1. 

 تنتهي الخطة المعتمدة خالل العام المقبل2.

 خطة في إعادة النظر أو المراجعة أو التبني3.

 خطة في التنمية أو التحديث4.

 البحث عن أو تمويل معلق -انتهت صالحية الخطة 5.

 غير مطورة -خطة منتهية الصالحية 6.

 ال خطة7.

 (TDEM)قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس مصدر البيانات:   

  TDEM برنامج التنشيط والتنمية المجتمعية، و -المصدر: مكتب األراضي العامة 

 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

 

 HMPحالة  

 مجلس الحكومات
 

 أميال
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بالوالية بينما توفر للوكاالت الحكومية والحكومات المحلية التوجيه االستراتيجي    LHMPالتخفيف من حدة المخاطر  

 وتقيم خطر المخاطر على مستوى الوالية فيما يتعلق بأنشطة التخفيف من حدة المخاطر.

فيما يتعلق بوضع خطة إدارة الطوارئ   (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )مهمة وحدة التأهب التابعة لتتمثل  

(EMP في دعم وتعزيز تأهب الوالية من خالل وضع وإدارة خطة شاملة لجميع األخطار الطارئة التي توضح األدوار )

وأثنا للوالية  حادث جلل  وقوع  قبل  الموارد  تنسيق  الطوارئ وتساعد على  إدارة  تتكون خطة  وقوعه.  وبعد  وقوعه  ء 

(EMP  من خطة أساسية وملحقات عملية في مجموعة متنوعة من مهام الدعم وملحقات المخاطر وغيرها من وثائق )

تدير   ذلك،  إلى  باإلضافة  األخرى.  )الدعم  تكساس  بوالية  الطوارئ  إدارة  حدة    (TDEMقسم  من  التخفيف  برنامج 

والذي سيتحول إلى برنامج لبناء  ،  FEMA  ( التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئPDM)  الكوارث قبل وقوعها

التابع (  PA)، باإلضافة إلى برنامج المساعدة العامة  2020( في عام  BRICبنية تحتية ومجتمعات قادرة على التكيف )

 (.HMGPالمخاطر )وبرنامج منحة التخفيف من حدة  FEMAللوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

مع وحدة   GLOوحتى يتحقق االتساق على نحو مالئم بين جهود التخفيف االستراتيجية في جميع أنحاء الوالية، اجتمع 

عام   من  اعتباًرا  برامج    2018التخفيف  تمويل  تدفق  لمعالجة  المجتمعاتخصيًصا  لتنمية  اإلجمالية  التخفيف    -المنح 

CDBG-MIT  خالل تكساس.  ستتلقاه  ناقش    الذي  األولية،  االجتماعات  األدوار   GLOهذه  التخفيف  ووحدة 

والمسؤوليات والبرامج التي يضطلع بها كل منهما. وتتولى وحدة التخفيف المسئولية عن تقديم المساعدة التقنية لخطط  

 SHMPاطر  والية تكساس للتخفيف من حدة المخالعمل المحلية لتخفيف حدة المخاطر ومراجعتها فضالً عن إعداد خطة  

ووحدة التخفيف على نحو منتظم باإلضافة    SHMOوتحديثها. يجتمع كل من مسؤول التخفيف من حدة المخاطر بالوالية  

 GLOو  (TWDB) مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسو  FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ إلى اجتماعهم مع 

التعافي      -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  إلعالمهم بحالة المشروع من حيث صلته بالبرامج المعنية وبرامج ومشاريع  

  -.CDBG-DR من الكوارث

. كما هو مبين  SHMP لوالية تكساس للتخفيف من حدة المخاطر  ُمحسنةتعمل وحدة التخفيف حاليًا على تطوير خطة  

قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس مع    GLOبالتفصيل في قسم استخدام االعتمادات في خطة العمل هذه، سيشترك  

(TDEM)  والية تكساس للتخفيف من حدة المخاطرلتقديم المساعدة في وضع خطة ُمحسنة ل SHMP  وتتمثل فائدة .

  HMGPة اعتماد صندوق برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر  الخطة المحّسنة مقارنةً بالخطة المعيارية في زياد 

إلى    FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  بالمئة من إجمالي منحة مواجهة الكوارث بالوالية والخاصة ب  15من  

   450بالمئة من إجمالي منحة مواجهة الكوارث. 20

في   CDBG-MITالتخفيف    -اإلجمالية لتنمية المجتمعات  المنحباإلضافة إلى ذلك، سيساعد االعتماد الخاص ببرامج  

الخاصة بهم. وسيتعاون   LHMPتمويل جهود المجتمع المحلي لوضع خطط العمل المحلية للتخفيف من حدة المخاطر 

GLO    أيًضا مع( قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسTDEM)   في تحديد مشروعات للتمويل في إطار البرنامج التكميلي

   .HMGP لبرنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر

 TWDB مجلس تنمية الموارد المائية في تكساس

، في توفير الريادة 1957، التي تم إنشاؤها في عام  (TWDB)  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساستتجلى مهمة  

والمعلومات والتعليم والدعم للتخطيط والمساعدة المالية والتوعية من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بشكل  

 
لكوارث عتماد صندوق برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر المتاح للوالية أو القبيلة أو اإلقليم دائًما نسبة مئوية من إجمالي منحة مواجهة ا يمثل ا  450

قسم األسئلة الشائعة    الخاصة بالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ والمتمثلة في المساعدة التي يتم تقديمها للوالية في أعقاب إعالن رئاسي بالكارثة. راجع
في برنامج منحة    الخاصة ببرنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ، تحت عنوان "كم يبلغ مقدار األموال المتاحة

 التخفيف من حدة المخاطر؟" 
 faqs-hmgphttps://www.fema.gov/ 

https://www.fema.gov/hmgp-faqs
https://www.fema.gov/hmgp-faqs
https://www.fema.gov/hmgp-faqs
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مسؤول في والية تكساس. وتمثل مهمتها هذه جزًءا حيويًا من رؤية تكساس الشاملة ومهمة الوالية وأهدافها التي تتعلق 

 والصحة والتنمية االقتصادية الخاصة بالوالية.  بالحفاظ على استمرارية الموارد الطبيعية

تخطيط المياه وجمع البيانات ونشرها    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسولتحقيق هذه األهداف، توفر  

حاليًا تطوير الخطط    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساسوالمساعدة المالية وخدمات المساعدة الفنية. تدعم  

السيطرة على  اإل مشاريع  ذلك  في  بما  المياه  إمدادات  مشاريع  لتنفيذ  المحلية  للحكومات  القروض  وتوفر  للمياه  قليمية 

الفيضانات وتقدم منًحا وقروًضا الحتياجات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق المنكوبة اقتصاديًا في الوالية  

زراعية ومسائل البحث والتخطيط المتعلقة بالمياه واالحتفاظ بقاعدة  بجانب توفير المنح المتعلقة بالحفاظ على المياه ال

في  الطبيعية  الموارد  معلومات  بنظام  يسمي  ما  وهو  للوالية  الطبيعية  بالموارد  المتعلقة  للمعلومات  مركزية  بيانات 

لجهود األخرى  ( فضالً عن اStratMap)452، كما تدير الهيئة مبادرة رسم الخرائط االستراتيجية  )(TNRIS  451تكساس 

التي تبذلها على مستوى الوالية. يدرس مجلس اإلدارة المتفرغ المكون من ثالثة أعضاء معينين من قبل المحافظ طلبات 

القروض المقدمة من المتقدمين المؤهلين، ويقدم المنح لألبحاث والمخططات المتعلقة بالمياه، كما يقوم بأعمال أخرى 

 مثل الموافقة على خطة المياه الخاصة بالوالية.  TWDB ي تكساسمجلس تنمية الموارد المائية فل

والثمانين، وضعت   الخامسة  في دورتها  التشريعية  الهيئة  الذي خصصته  التمويل  الموارد  اعتمادًا على  تنمية  مجلس 

لفيضانات في  يقدم هذا التقرير تقييًما أوليًا لمخاطر ا 453التقييم الحكومي الخاص بالفيضان.   TWDB  المائية في تكساس

تكساس ونظرة عامة على األدوار والمسؤوليات وتقدير تكاليف التخفيف من حدة الفيضانات وموجز آلراء األطراف  

المعنية حول مستقبل التخطيط لمواجهة الفيضانات في الوالية. ومع ذلك، فهو ال يسعى لتمويل استراتيجيات أو مشاريع  

ت أو التخفيف من حدتها أو اإلنذار بوقوعها أو التعافي منها. والنتائج األولية  محددة تتعلق بالتخطيط لمواجهة الفيضانا

التي تم عرضها على نحو موجز في التقييم مستمدة من مدخالت األطراف المعنية ويتم تنظيمها وفقًا لثالثة ركائز رئيسة 

 فيف. ( التخ3( التخطيط، و)2( رسم الخرائط، و)1لإلدارة الشاملة لمخاطر الفيضان: )

الوكالة الحكومية المعنية المكلفة بتنسيق    TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساس، أصبحت  2007منذ عام  

  ( في والية تكساس. وبهذه الصفة، تعمل هيئة تنمية الموارد المائية NFIPالبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات )

TWDB   المسؤولية عاتقها  على  ويقع  المحلية،  والمجتمعات  للبرنامج  الفيدرالي  الكيان  بين  الوصل  حلقة  بوصفها 

برنامج الرئيسية في توفير التوجيه والتوعية والتعليم للمجتمعات للمساعدة في تلبية متطلبات األهلية الفيدرالية لاللتحاق بال

 مساعدة المجتمعات في الحفاظ على وضع المشاركة الخاص بهم.، فضالً عن NFIPالوطني للتأمين ضد الفيضانات 

بالمئة من  50برنامج منحة الحماية من الفيضانات، والذي يوفر ما يصل إلى  TWDBتدير هيئة تنمية الموارد المائية 

مته لتقييم كل ( إجراء دراسات جدوى لمستجمع مياه بر 1المساعدات المالية الحكومية للتقسيمات الفرعية السياسية لـ: )

( االنخراط في تخطيط أو تنفيذ نظام  2من الحلول الهيكلية وغير اإلنشائية لمخاطر الفيضانات داخل مستجمع المياه، أو )

( االنخراط في التخطيط لخطة االستجابة للفيضانات أو تنفيذها. باإلضافة إلى  3)أنظمة( اإلنذار المبكر بالفيضانات أو )

بإدارة منح المساعدة في التخفيف من حدة الفيضانات من   TWDB الموارد المائية في تكساسمجلس تنمية  ذلك، تقوم  

بالمئة من االعتمادات   100الذي يوفر للمجتمعات ما يصل إلى    FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  خالل برنامج  

لمخاطر طويلة األجل ألضرار الفيضانات التي  الفيدرالية التخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لتقليل أو القضاء على ا

 
 ، TWDB، هيئة تنمية الموارد المائية في تكساس  (TNRIS)نظام معلومات الموارد الطبيعية في تكساس  451

https://tnris.org/ 
 ،TWDBالموارد المائية في تكساس  (، نظام معلومات الموارد الطبيعية في تكساس، هيئة تنمية  (StratMapرسم الخرائط االستراتيجية في تكساس     452

https://tnris.org/stratmap/ 
ائية في تكساس "التقييم الحكومي الخاص بالفيضان، تقرير مقدم إلى الهيئة التشريعية، الدورة التشريعية السادسة والثمانون"، هيئة تنمية الموارد الم   453

TWDB 2019، يناير ، 
Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-http://www.texasfloodassessment.com/doc/State 

https://tnris.org/
https://tnris.org/stratmap/
http://www.texasfloodassessment.com/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf
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ال بموجب  للتأمين  تخضع  ال  التي  األخرى  والبنيات  المصنعة  والمنازل  بالمباني  ضد تلحق  للتأمين  الوطني  برنامج 

 . NFIP الفيضانات

جهة  إلى وضع خطط إقليمية لموا  8كما هو مبين بالتفصيل في خطة العمل هذه، يدعو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  

والخطة الحكومية األولى لمواجهة الفيضانات بحلول   2023الفيضانات قائمة على أساس تجمعات المياه بحلول يناير  

الحكومة من قبل  2024سبتمبر   المائية في تكساس. سيتم إعداد خطة  الموارد  تنمية  سنوات    5كل    TWDB  مجلس 

 (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )ت وكذلك  بالتشاور مع مجموعات التخطيط اإلقليمية لمواجهة الفيضانا

وهيئة الحفاظ على المياه والتربة بالوالية واإلدارة الزراعية في تكساس    TCEQولجنة تكساس المعنية بجودة البيئة  

تم إنشاء مشروع قانون ذو صلة، . GLO األراضي العامة ومكتبوإدارة الحدائق ومتنزهات الحياة البرية في تكساس 

  TWDB  مجلس تنمية الموارد المائية في تكساس، صندوقين جديدين تديرهما  7وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم  

 (.TIRF) سريعة التعافيصندوق تكساس للبنية التحتية ( و FIFوهما: صندوق البنية التحتية لمواجهة الفيضانات )

ءمة جهود التخفيف من حدة الفيضانات لتتماشى على نحو مالئم مع عمليات التخطيط  باستمرار على موا  GLOيعمل  

 الحكومية القادمة لمواجهة الفيضان.

 تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم النظام الخاص ب

( شريكا قيما خالل تطوير جهود التعافي والتخفيف طويلة  TAMUSتكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم )  تأصبح

األجل في الوالية. ويعتبر هذا النظام واحدًا من أكبر مؤسسات التعليم العالي في البالد وسوف تكون ميزانيته أكثر من  

اصة بتكساس  حاليًا في خدمات الغابات الخ  GLOجامعة والوكاالت الحكومية المتعددة. ويشارك    11مليار دوالر و    6.3

 التابعة لتكساس أي أند إم، وغيرها من خدمات اإلرشاد. AgriLifeإيه آند إم وهيئة اإلرشاد من 

وشركائها في مستجمعات المياه المحلية    AgriLifeوكانت الشراكة الرئيسة خالل هذه الفترة من خالل هيئة اإلرشاد من  

( التعليم والتوعية للحكومات المحلية والمواطنين  TCWPس )بتكساس. يوفر شركاء مستجمعات المياه المحلية في تكسا

شركاء   يعمل  المياه.  وجودة  المياه  مستجمعات  حالة  وعلى  المخاطر  من  الحد  على  األراضي  استخدامات  آثار  بشأن 

على نموذج منح األراضي الخاص بالبحث الجامعي المتكامل والتعليم    TCWPمستجمعات المياه المحلية في تكساس  

، وغيرها من  (TAMUSتكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي سيستم )رشاد. حيث إنهم يستخدمون الموارد الخاصة ب واإل

في أيدي مواطني تكساس.    سرعة على التعافيالجامعات في تكساس وفي جميع أنحاء البالد، لوضع أدوات االستدامة وال

للمساعدة في حل المسائل بالغة األهمية. باإلضافة إلى  كما أنهم يشاركون أيًضا في المنصات البحثية في هذه الجامعات  

مقاطعة في تكساس، مما يوفر    254ممثلين من جميع المقاطعات البالغ عددها   AgriLifeذلك، تضم خدمة اإلرشاد من  

 إمكانية التوعية المحلية المباشرة من خالل هؤالء الممثلين.

إلدارة الصحة   GIS طائعلى تطوير تطبيق إلعداد خر  TCWP لقد عمل شركاء مستجمعات المياه المحلية في تكساس 

(. يمنح هذا التطبيق المسؤولين المحليين واألطراف المعنية والمواطنين القدرة على  CHARMالمجتمعية والموارد )

تحديد وتحليل المخاطر الحالية والنمو من خالل اإلفادة الفورية. وعند استخدام تطبيق إدارة الصحة المجتمعية والموارد 

CHARM  جمهور وجمع القيم الخاصة بهم فيما مع أجهزة إضافية، فإنه يشكل أداة تخطيط قوية وتفاعلية إلشراك ال

الحضري   بالتوسع  المتعلقة  الخرائط  رسم  بيانات  من  بمكتبة  الخرائط  رسم  تطبيق  دعم  يتم  المجتمع.  بمستقبل  يتعلق 

  CHARMوالمخاطر الطبيعية والمرافق الحيوية والموارد الطبيعية. يمكن لتطبيق إدارة الصحة المجتمعية والموارد  

المعرفة لدى   للمجتمعات تعزيز  مثالية  أداة  يعتبر  أنه  الطويل، كما  المدى  المحلي للقيام بتخطيط أفضل على  المجتمع 

والموارد   المجتمعية  الصحة  إدارة  بتطبيق  الخاصة  العمل  ورش  وخالل  المشروعات.  وفرق  المحلية  والوكاالت 

CHARM ي القرار وتُطلعهم على تحديد  ، تجتمع هذه المعدات الحاسوبية والتطبيق لتخبر المجتمعات المحلية وصانع

 تأثيرات التخطيط وفرص واستراتيجيات الحد من المخاطر.
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من خالل استكشاف جهود التخفيف الخاصة بالوالية، تم تحديد برنامج شركاء مستجمعات المياه المحلية في تكساس  

TCWP    وخدمة إدارة الصحة المجتمعية والمواردCHARM   لين. انخرط  التابعة للبرنامج كشركاء محتمGLO    في

المحلية في تكساس   المياه  مستجمعات  يقتصر   TCWPالتعاون مع برنامج شركاء  وأنشأ حاليًا عالقة قوية بحيث ال 

التعاون والتنسيق بينهما على موائمة أهداف التخفيف على مستوى الوالية فقط بل يمتد للتخطيط للتخفيف طويل المدى 

  TCWPمزيد من الشراكة مع شركاء مستجمعات المياه المحلية في تكساس  إلى    GLOوالتأهب للكوارث. ويتطلع  

المؤهلة للحصول على برامج   المقاطعات  إلى مجموعة متنوعة من  أدواته للوصول  المنح اإلجمالية  وشرع في دمج 

 في جميع أنحاء الوالية.  CDBG-MITالتخفيف   -لتنمية المجتمعات

تكساس إيه أند إم يونيفيرسيتي  أصبح لدى  فقد    -  TCWPمحلية في تكساس  باإلضافة إلى شركاء مستجمعات المياه ال

مجموعة متنوعة من المعاهد والبرامج واألبحاث األخرى التي تتوافق مع مهمة مكتب األراضي    (TAMUسيستم )

 ويشمل ما يلي: . GLO العامة

  HRRC(: مركز الحد من المخاطر والتعافي منها  HRRCمركز الحد من المخاطر والتعافي منها ) ➢

المعماريين والمخططين وعلماء االجتماع   التخصصات يضم المهندسين  هو عبارة عن معهد متعدد 

الباحثون على  يركز هؤالء  والمهندسين؛ حيث  الحدائق  ومهندسي  واالقتصاديين  السياسات  ومحللي 

لها   واالستجابة  للطوارئ  والتأهب  المخاطر  المخاطر.تحليل  وتخفيف  الكوارث  من  يهدف   والتعافي 

إلى زيادة إدراك اآلثار التي تحدثها المخاطر على   HRRCمركز الحد من المخاطر والتعافي منها  

   البشرية وعلى البيئة وذلك من خالل األبحاث الخاصة بهم.

التخ ➢ خدمات  الخدمة هذا  تقديم  تعلم  برنامج  تكساس: يوفر  في  المستهدفة  لمجتمعات المجتمعات  طيط 

تكساس بما في ذلك المساعدة الفنية والتدريب وورش العمل الخاصة بالمشاركة الجماهيرية. ويتضافر 

إنشاء مجتمعات محلية مستدامة في   الخدمات بهدف  لتقديم هذه  مًعا  التدريس والطالب  أعضاء هيئة 

 جميع أنحاء والية تكساس. 

المستدامة: على غرار ➢ المحلية  المجتمعات  منها  معهد  والتعافي  المخاطر  من  الحد  ،  HRRC  مركز 

يهدف معهد المجتمعات المحلية المستدامة إلى إنتاج أبحاث تحويلية تقدم حلواًل لمجتمعات أكثر استدامة  

التخطيط للتخفيف  أفضل الممارسات في  األساسيات: ما وراءومفعمة بالحيوية. لقد ساعدوا في تأليف 

حدة    المحلي، من  للتخفيف  فعالة  خطط  وضع  كيفية  حول  المحلية  للمجتمعات  المشورة  تقدم  والتي 

 المخاطر.

بين برنامج جامعة تكساس لمنحة   ➢ التعاون  يقع هذا  المحلية وقدرتها على التكيف:  المجتمعات  تعاون 

فة في تكساس. يوفر هذا ( والمجتمعات المستهدTexas Sea Grant College Programالبحر )

ويقدم المساعدة الفنية للتخطيط والتوعية والتعليم    سرعة على التعافيالتعاون منًحا صغيرة ألبحاث ال

الموارد ومخططي استخدام األراضي ومديري  الساحلية، ال سيما مديري  المجتمعات  التي تستهدف 

 الطوارئ الذين يتعاملون مع التخفيف من حدة المخاطر. 

في تعزيزها أو تشكيلها مع مؤسسات   GLOأحد األنواع فقط للشراكات الحالية والمحتملة التي يأمل    TAMU  مثلت

 التعليم العالي في جميع أنحاء والية تكساس. 

 لجنة تنسيق البنية التحتية للمياه في تكساس

( معلومات عن األهلية للحصول على التمويل أو المساعدة TWICCتوفر لجنة تنسيق البنية التحتية للمياه في تكساس )

الفنية ألنظمة المياه التي تواجه مشكلة في البنية التحتية أو في االمتثال وقد اضطلعت بدور أقوى في مساعدة المجتمعات 

تها. تمثل لجنة  في جميع أنحاء الوالية على الحصول على كل من االعتماد المالي للتعافي من الكوارث والتخفيف من حد

http://mitigationguide.org/
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تكساس   في  للمياه  التحتية  البنية  الفيدرالي    TWICCتنسيق  المستوى  الحكومية على  الوكاالت  قبل  من  تعاونيًا  جهدًا 

ومستوى الوالية ومقدمي المساعدة الفنية لتعزيز العملية الفعالة الستراتيجيات التمويل المستدامة والمبتكرة وذات التكلفة  

 GLOية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تحمي الصحة والسالمة العامة. يحضر  المعقولة لمشاريع البن

تكساس   في  للمياه  التحتية  البنية  تنسيق  لجنة  متعمقة   TWICCاجتماعات  نظرة  لتقديم  منتظم  نحو  على  تنعقد  التي 

لبرامج   القادم  التمويل  تدفق  المجتمعاتوتحديثات حول  لتنمية  اإلجمالية  ولمواصلة   CDBG-MITخفيف  الت   -المنح 

   إطالع األعضاء على برامج التعافي من الكوارث والتخفيف من حدتها.

 التنسيق المحلي  3.11.8.3

 مجالس الحكومات

( أو المجالس أو اللجان اإلقليمية التي تضم  COGs) مجالس الحكوماتمجلًسا من  24تضم والية تكساس ما مجموعه 

عبارة عن التقسيمات    COGs  مجالس الحكوماتمقاطعة ومدينة ومنطقة خاصة.    254مجموعة متنوعة من كافة الـ  

الفصل   للوالية بموجب  السياسية  المجالس لتوجيه    391الفرعية  المحلي بوالية تكساس. تم عقد هذه  الحكم  قانون  من 

الموحدة تم تخويل    التنمية  الكفاءة في األقاليم.  الخدمات وتحسين  الحكوماتوتقديم  التخطيط    COGs  مجالس  إلجراء 

ومساعدة الحكومات المحلية في تنفيذ الخطط والتعاقد مع الحكومات على المستوى المحلي ومستوى الوالية والمستوى  

لمساعدة الحكومات المحلية في حل المشاكل الفيدرالي وغيرها من الوكاالت العامة والخاصة لتوفير خدمات محلية و 

تعمل   الحكوماتالحكومية.  مستوى   COGs  مجالس  وعلى  الفيدرالي  المستوى  على  الحكومات  بين  كوسطاء  أيًضا 

الوالية وعلى المستوى المحلي أثناء مراجعة طلبات التقدم للحصول على منح المساعدات على المستوى الفيدرالي وعلى 

اخيص النفايات الصلبة والتعقيب عليها. وبالرغم من أن األنشطة تختلف من منطقة ألخرى إال أن  مستوى الوالية وتر

للطوارئ  الماء والهواء والنقل والتأهب  للنمو االقتصادي واإلمداد بالماء وجودة  التخطيط  المعهودة تتضمن  األنشطة 

لعدالة الجنائية والتدريب على إنفاذ القانون والحفاظ  وتنفيذ استراتيجيات األمن الداخلي اإلقليمية وتنفيذ استراتيجيات ا

  اإلقليمية وتحسينها وتقديم الخدمات االجتماعية. 911على أنظمة 

الحكوماتعلى سبيل المثال، كل مجلس من   اقتصادية معيّنة فيدراليًا )  مجالس  تنمية  إدارة  EDDيمثل منطقة  تتبع   )

(. تساعد الهيئات متعددة االختصاصات في قيادة عمليات تخطيط التنمية  EDAالتنمية االقتصادية بالواليات المتحدة )

والقطاعات غير  والخاص  العام  القطاع  مشاركة  والتي تعزز  إقليميًا  والموجهة  محلي  القائمة على أساس  االقتصادية 

باالستراتيج المخطط اإلستراتيجي  يُعرف هذا  للتعاون اإلقليمي.  للتنمية  الربحية إلنشاء مخطط استراتيجي  الشاملة  ية 

 ( وهو عبارة عن خطة للتنمية االقتصادية على الصعيد اإلقليمي. CEDSاالقتصادية )

إلى ذلك، تساعد   الحكوماتباإلضافة  المحافظ في تحديد أولويات وتنفيذ برنامج منحة األمن   COGs  مجالس  مكتب 

طني من خالل دعم وتحقيق وتوفير بناء القدرات ، والذي يلعب دوًرا مهًما في تنفيذ نظام التأهب الو (HSGPالداخلي )

. كما أنها تعمل على تحديد  سرعة على التعافياألساسية الضرورية لتحقيق هدف التأهب الوطني لوالية تتمتع باألمان وال

 . اساألولوية وإدارة عدم استحقاق أموال برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات التابع لإلدارة الزراعية في تكس
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( هي جمعية للمجالس التابعة للحكومة على مستوى الوالية يكون تركيز  TARCللمجالس اإلقليمية )جمعية تكساس  

أعضاؤها على تحسين مستوى المعيشة من خالل االستراتيجيات والشراكات والحلول اإلقليمية. تقوم جمعية تكساس  

لفعالة للحكومات المحلية في جميع أنحاء  بمساعدة المجالس اإلقليمية على تقديم المساعدة ا  TARCللمجالس اإلقليمية  

والية تكساس من خالل تبادل أفضل الممارسات وتثقيف الجمهور وتمثيل المجالس أمام الوكاالت والهيئات التشريعية  

، عملت جمعية تكساس للمجالس  1973على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالية وعلى المستوى الفيدرالي. منذ عام  

على تعزيز قدرات المجالس األعضاء مع توفير منتدى لتبادل األفكار. تخضع جمعية تكساس للمجالس    TARCاإلقليمية  

المقاطعات   TARCاإلقليمية   المحليين، بما في ذلك قضاة  المنتخبين  المسؤولين  لإلدارة من قبل مجلس سياسات من 

   المناطق.والمفوضين ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس المدينة في هذه 

اإلقليمية    GLOحافظ   للمجالس  تكساس  مع جمعية  وثيقة  من جهود    TARCعلى عالقة  متنوعة  مجموعة  وأجرى 

المرتبط بصناديق برامج   المجتمعاتالتوعية بعد اإلخطار  لتنمية  . وهناك  CDBG-MIT التخفيف  -المنح اإلجمالية 

به مقاطعة مؤهلة لبرامج    -في تكساس    COGs  مجلس تابع للحكومة  24من إجمالي    -( مجلس  23ثالثة وعشرون )

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  عقد   CDBG-MIT التخفيف  -المنح  الماضي،  العام  مدار  على   .GLO    عمل ورش 

مجلًسا في جميع   23تقريبًا والبالغ عددها    COGs  مجالس الحكوماتلألطراف المعنية وأجرى مكالمات هاتفية مع كافة  

إلعالم  TARCى خطابات في االجتماعات الربع سنوية ألعضاء جمعية تكساس للمجالس اإلقليمية أنحاء الوالية، وألق 

المشاركين بالتمويل المتعلق بالتخفيف. لقد كان هذا الجهد شامالً لضمان موائمة جهود التخفيف في كافة أنحاء المساحة  

وجمعية تكساس    COGs  الس الحكوماتمجعلى هذه العالقة مع    GLOالجغرافية الشاسعة في تكساس سوف يحافظ  

اإلقليمية   المجتمعات  TARCللمجالس  لتنمية  اإلجمالية  المنح  برامج  كافة  مدة    CDBG-MIT  التخفيف  -طوال 

  الموضحة في خطة العمل هذه.

  /https: /Axregionalcouncil.org/regional-councils :(TARC) اإلقليميةالمصدر: جمعية تكساس للمجالس 
 برنامج التنشيط والتنمية المجتمعية:  -مكتب األراضي العامة بتكساس 

  NAD 1983 نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس
 2019أبريل  3تاريخ 

 مجلس الحكومات

 مقاطعة

 

 

 

 

 لمجالس التابعة للحكومة في تكساسا

 (PRPC) لجنة التخطيط اإلقليمي في بانهاندل
 (SPAG) رابطة سهول الجنوب للحكومات

 (PRPC) لجنة التخطيط اإلقليمي في نورتكس
 (NCTCOG) مجلس حكومات شمال وسط تكساس

 (ARK-TEX) حكومات منطقة آرك تكسمجلس 
 (ETCOG) مجلس حكومات شرق تكساس

 (WCTCOG) مجلس حكومات غرب وسط تكساس
 (RGCOG)  مجلس حكومات ريو جراندي

 (PBRPC) لجنة التخطيط اإلقليمي لحوض برميان
 (CVCOG) مجلس حكومات كونشو فالي

 (HOTCOG) مجلس حكومات هارت أوف تكساس
 (CAPCOG) ة العاصمة مجلس الحكومات لمنطق

 (BVCOG) مجلس وادي برازوس للحكومات
 (DETCOG) مجلس الحكومات لشرق تكساس العميق

 (SETRPC) لجنة التخطيط اإلقليمي لجنوب شرق تكساس
 (H-GAC) جالفيستون-مجلس منطقة هيوستن

 (GCRPC) لجنة التخطيط اإلقليمي للهالل الذهبي
 (AACOG) مجلس حكومات منطقة أالمو

 (STDC) س تنمية جنوب تكساسمجل
 (CBCOG) مجلس حكومات المنحنى الساحلي

 (LRGVDC) مجلس تنمية وادي ريو جراندي األدنى
 (TEXOMA) مجلس حكومات تيكوما

 (CTCOG) مجلس حكومات وسط تكساس
 ( MRGDCمجلس تنمية ريو جراندي األوسط )

 أميال



 

 347من  203صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 ( OneStarالمنظمات التطوعية الناشطة في مواجهة الكوارث / مؤسسة وان ستار ) 

إلشراك المنظمات التطوعية الحكومية الناشطة في مواجهة الكوارث   OneStarمع مؤسسة وان ستار    GLOيعمل  

(VOADs  طوال السنوات العديدة الماضية. مؤسسة وان ستار )OneStar  -    التي تم إنشاؤها في األصل باسم مركز

ممثل للجهات التطوعية المحايدة  هي مؤسسة معترف بها على مستوى الوالية ك   -  1976تكساس للعمل التطوعي في عام  

غير الهادفة للربح والقائمة على أساس ديني، كما أنها شريك عمل حسن السمعة للمؤسسات والهيئات الحكومية وأوساط 

استعدادًا لبرنامج   -  GLOاألعمال التجارية المرتبطة باالستجابة للكوارث والتعافي منها والتخفيف من حدتها. تعاون  

لضمان نشر مطبوعات    OneStarمع مؤسسة وان ستار    -  CDBG-MIT التخفيف    -ية لتنمية المجتمعاتالمنح اإلجمال

 VOADsاإلخطار والدراسات االستقصائية المتعلقة به على كافة المنظمات التطوعية الناشطة في مواجهة الكوارث  

-  وغيرها من المنظمات األخرى.
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 عامة  شروط  4

 وتعزيرهاتنسيق مشاريع التخفيف  4.1

التابعة ل التخفيف  ال   GLOتعزز برامج  التعافيمن  يتوائم كل   سرعة على  الحالية والمستقبلية.  في مواجهة المخاطر 
برنامج من برامج التخفيف مع التحسينات األخرى المخطط لها في رؤوس األموال على المستوى الفيدرالي أو على  

يجب أن يصف كل طلب خاص بمشروع مقترح كيفية قيام المشروعات    مستوى الوالية أو المستوى اإلقليمي أو المحلي.
طويلة األجل و )ب( الموائمة مع التحسينات األخرى المخطط لها   سرعة على التعافيالمقترحة بما يلي: )أ( تعزيز ال

المثال، عدة سلطات مح المجتمعي واإلقليمي )على سبيل  التخطيط على المستوى  المال و )ج( تشجيع  لية(  في رأس 
 لجهود التعافي من الكوارث الحالية والمستقبلية واالستثمارات اإلضافية للتخفيف. 

-CDBG التخفيف -للتنمية المجتمعية المستفيدين الفرعيين على زيادة اعتمادات برامج المنح اإلجمالية  GLOيشجع 
MIT    المحلية والجهات  األخرى  الفيدرالية  الجهات  تقدمه  الذي  التمويل  الربحية  من خالل  والجهات غير  والخاصة 

بأقصى قدر ممكن.    CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  الستخدام االعتمادات المحدودة لبرامج المنح اإلجمالية  
تقريًرا عن زيادة االعتماد المالي في النظام الخاص بنظام تقديم التقارير عن   GLOسوف يقدم مكتب األرضي العامة 

  .(DRGR) كوارثمنحة التعافي من ال

عند   آخر  فيدرالي  برنامج  أي  في  المساهمة  أو  للمشاركة  أو  المناظرة  للمتطلبات  المالية  االعتمادات  استخدام  يمكن 
. ويشمل ذلك البرامج أو األنشطة التي تديرها  التخفيف -للتنمية المجتمعية استخدامها لتنفيذ نشاط مؤهل للمنح اإلجمالية 

إلدار الفيدرالية  الطوارئ  الوكالة  األمريكي  أو    FEMAة  بالجيش  المهندسين  القانون، USACEسالح  بموجب   .
المجتمعية   والتنمية  اإلسكان  قانون  في  إلى    HCD)المذكور  مبلغ صناديق  ()أ  105كمالحظة  فإن  اإلجمالية  ،  المنح 

نزوح األشخاص    أقل.دوالر أو    250.000( الذي يساهم في مشروع هو  CDBG-MIT)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  

 و/أو الهيئات 

 نزوح األشخاص و/أو الهيئات 4.2

للعمل على تقليل تهجير األشخاص و/أو الهيئات التي من الممكن أن تكون قد تأثرت باألنشطة الواردة في خطة العمل 
بالتنسيق مع الوكاالت األخرى بالوالية والحكومات المحلية والمنظمات المحلية غير الهادفة للربح  GLOهذه، سيعمل 

تلبية    GLOة مشروعات مقترحة في نزوح األشخاص، سيضمن  على ضمان تقليل التهجير. ومع ذلك، إذا تسببت أي 
الموحد   قانون مساعدة االنتقال  المنصوص عليها في  العقارية (  URA)المتطلبات  الممتلكات  اقتناء  وقانون سياسات 

 بصيغته المعدلة. 

)أ( من قانون اإلسكان  ( 2)د( ) 104 البند رقموقد تم التنازل عن متطلبات المساعدة في الترحيل لمكان آخر والواردة ب
إلى الحد الذي تختلف فيه عن    CFR  42.350قانون اللوائح الفيدرالية  من    24والبند  (  HCDA)ة  مجتمعيوالتنمية ال

بالبند   التنمية الحضرية واللوائح التنفيذية  اللوائح الفيدراليةمن    49متطلبات هيئة  وتعديالتها   24الجزء    CFR  قانون 
نشطة المتعلقة بالتعافي من الكوارث. بدون هذا التنازل فسوف توجد بعض االختالفات بشأن  الواردة بموجب إشعار األ

( الحضرية  والتنمية  اإلسكان  إدارة  من  عادة  الممولة  باألنشطة  المرتبطة  االنتقال  على  والوكالة  HUDالمساعدة   )
الطوارئ ) لم FEMAالفيدرالية إلدارة  المثال، االقتناء واالنتقال  التمويالت ( )على سبيل  كان آخر(. تخضع كال من 

قانون ( لشروط  CDBG( والمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )FEMAالواردة من الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )
)د(   104( تخضع للقسم  CDBGإال أن تمويالت المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )،  URAمساعدة االنتقال الموحد  

الو  الفيدرالية إلدارة الطوارئ )بينما تمويالت  لها. تشترط هيئة التنمية الحضرية أن يكون  FEMAكالة  ( ال تخضع 
شهًرا. وعلى العكس من ذلك، يسمح   42الشخص المنتقل مؤهاًل لتلقي مبالغ مساعدات إيجارية تغطي فترة تصل إلى  

بين إعانات اإليج  104  البند رقم  الدخل االختيار  المنتقل منخفض  التنمية الحضرية  )د( للشخص  المقدمة من هيئة  ار 
مدار   التي تحسب على  اإليجارية  المساعدات  الفقرة    60ومدفوعات  متطلبات  من  االستثناء  )د(    104شهًرا. يضمن 
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وتطبيق الئحته التنفيذية كمعيار وحيد   URAالتعامل بشكل موحد وعادل عن طريق إنفاذ قانون مساعدة االنتقال الموحد  
 نتقال بموجب إشعار السجل الفيدرالي. للمساعدة على اال

الخطوات    GLO(. سيتخذ  RARAPالخطة السكنية لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال الخاصة به )  GLOسوف يتبع  

التالية وسيطلب من المستفيدين الفرعيين والمطورين التقليل من النزوح المباشر وغير المباشر لألشخاص من منازلهم:  

البناء والتشييد للسماح للمستأجرين بالبقاء في وحداتهم ألطول فترة ممكنة، وذلك من خالل إعادة تأهيل  تخطيط أنشطة 

الوحدات أو المباني الخالية أوالً وإعطاء األولوية إلعادة تأهيل اإلسكان حيثما أمكن بدالً من الهدم وذلك لتجنب النزوح 

اس الناتج عن  النزوح  وتخفيف  لتحديد  سياسات  تقييم  وتبني  سياسات  واعتماد  األحياء  في  المكثف  العام  القطاع  تثمار 

لتقليل تأثير زيادة تقييمات ضريبة الممتلكات على السكان المالكين من   -مثل خطط دفع الضرائب المؤجلة  -الضرائب 

ساسية لتلبية  ذوي الدخل المنخفض أو المستأجرين في مناطق التنشيط أو أن تستهدف فقط تلك الممتلكات التي تعتبر أ 

 احتياجات المشروع أو نجاحه. 

 الحد األقصى للمساعدة  4.3

،  4.4في القسم  برامج التخفيف من حدة الكوارث  وارد في كل من  الحد األقصى للمساعدة المتاحة للمستفيدين الفرعيين  إن  

ن واالستحواذ، تقرر إرشادات  وفيما يتعلق بكافة أنشطة اإلسكا  .  (GLOاستخدام االعتمادات المالية لمكتب األراضي العامة )

ب الخاصة  ل  GLOـ  اإلسكان  تنازل  تقديم طلب  ينبغي  اإلسكان.  لمساعدة  األقصى  المبالغ   GLOـ  الحد  تجاوزت  إذا 

بتقييم كل طلب من   GLO. سوف يقوم  GLOالقصوى للمساعدات في اإلسكان للمتلقي الفرعي المبلغ المحدد من قِبَل  

التنازل عن مساعدات اإلس التكلفة االقتصادية. سوف يدرس  طلبات  بفعاليتها في  يتعلق  االستثناءات   GLOكان فيما 

 الخاصة بالحد األقصى للمنح عند الضرورة لتوفير سكن معقول ألحد األفراد من ذوي اإلعاقة.

 البنية التحتية الطبيعية  4.4

طبيعية أو صديقة البيئة في اختيار  المشروعات التي تدمج الحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية ال GLOسيشجع 

ب الخاصة  المشروعات  تصميم  أو   / المجتمعاتو  لتنمية  اإلجمالية    GLO. سيشجع  CDBG-MIT التخفيف  -المنح 

البدائل   المثال،  سبيل  المشروع )على  اختيار  أثناء عملية  الطبيعية  التحتية  البنية  في  النظر  الفرعيين على  المستفيدين 

التكاليف والفوائد(. سيختار البرنامج الخاص بقدرة السواحل على التكيف مشروًعا من الخطة الخاصة بقدرة  وتحليل  

السواحل الرئيسية في تكساس على التكيف. تدعو الخطة الخاصة بقدرة السواحل الرئيسية في تكساس على التكيف إلى  

قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وصحة وسالمة   اتباع نهج متوازن في إدارة الموارد الساحلية التي تركز على

البيئة والنمو االقتصادي وذلك من خالل التوصية بمشاريع تتراوح بين النوع القائم على الطبيعة )"البنية التحتية صديقة  

والخط المشاريع  وحتى  الرمادية"(  التحتية  )"البنية  الهيكلية  البنية  على  القائم  بالنوع  مروًرا  والسياسات  البيئة"(  ط 

 والبرامج والدراسات غير اإلنشائية لتوظيف نهج دفاعي متعدد للتخطيط الساحلي. 
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 حماية األشخاص والممتلكات  4.5

 البناء  جودة معايير 4.5.1

إجراء كل من عمليات معاينة الجودة والتأكد من االمتثال للقوانين على جميع المشاريع. سوف تكون    GLOسوف يطلب  

ويدعم    GLOقع على جميع المشاريع لضمان الجودة واالمتثال لقوانين البناء. وسوف يشجع  هناك حاجة لمعاينة المو 

جهود المتلقين الفرعيين لتحديث وتعزيز قوانين االمتثال المحلية للتخفيف من مخاطر المجازفة بسبب ارتفاع مستوى 

لك. في تطبيق المشروع، سوف يقدم  سطح البحر والرياح العاتية واندفاع تيار العواصف والفيضانات حيثما ينطبق ذ

  GLOالمتلقون الفرعيون شرحا لكل من القوانين الحالية والمستقبلية المخططة للتخفيف من مخاطر المجازفة. وسيقدم 

 إرشادات تقنية حول أمثلة لقوانين تخفيف مخاطر المجازفة. 

ن مراعاة الرياح العاتية واستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة لجهود التخفيف من حدة الفيضانات: يجب على المستفيدين الفرعيي 

وضمان إدارة السهول الفيضية واألراضي الرطبة بشكل مسؤول بناًء على تاريخ جهود التخفيف من الفيضانات وتواتر وقوة ظواهر هطول 

 األمطار.

أو إعادة التشييد أو البناء الجديد    يجب أن تفي جميع عمليات إعادة التأهيل )التي تستوفي تعريف التحسن الملموس(،

( "نجمة 1بالمعيار الصناعي المعترف به الذي حصل على اعتماد بموجب برنامج واحد على األقل من البرامج التالية: )

( المجتمعات  2( )المنازل المعتمدة أو شاهقة االرتفاع الخاصة باألسر المتعددة( أو )ENERGY STARالطاقة" )

( )اإلنشاءات الجديدة أو المنازل  LEED( الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )3البيئة التابعة للمؤسسات أو )صديقة  

( أو  األحياء(،  تطوير  أو  القائمة  المباني  تشغيل وصيانة  االرتفاع أو  متوسطة  المباني  للمباني  4أو  الوطني  المعيار   )

التوجيهات   GLOلسکنية غير المتضررة بشکل کبير، سوف يتبع  وإلعادة تأهيل المباني ا   .ICC-700صديقة البيئة  

للبيئة   الُمَراِعي  العمران األخضر  تعديل  قائمة  الممكن تطبيقه کما هو محدد في  الحد  إلى  إدارة    CPDالعامة  بحسب 

ن  ، إلى أقصى حد ممك GLO(. وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، سوف يشجع  HUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

 . CPD عمليا، على تنفيذ ممارسات العمران األخضر الُمَراِعي للبيئة

 اإلسكان  مقاولين معايير 4.5.2

معاييًرا للحصول على التأهيل بالنسبة لمقاولي اإلسكان وتشجيع المستفيدين الفرعيين على القيام    GLOسوف يضع  

المعلوم  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  المعايير،  هذه  وستشمل  الشيء.  للشركة  بنفس  التنظيمي  بالهيكل  المتعلقة  ات 

( مشاريع البناء األخيرة التي تم إنجازها أو الزالت جارية على مدى السنوات 3( القدرة على األداء، و )2وقدراتها، )

( دليل على التغطية 6( بيانات مالية عن العامين الماضيين، و )5( حجم سندات السداد واألداء و )4الخمس الماضية، و )

 ( وثائق تسجيل األعمال والشهادات والتراخيص.7تأمينية، و )ال

ولضمان المنافسة الكاملة والمفتوحة، يطلب من المتلقين الفرعيين اتباع مواصفات المشتريات والعقود الفيدرالية المبينة  

يات المتلقين بمراقبة مشتر  GLO. وسوف يقوم  CFR  200.318  -  200.326  قانون اللوائح الفيدراليةمن    2في البند  

فترة الضمان ما بعد البناء لإلسكان؛ وسيتم ضمان جميع األعمال التي يؤديها المقاول    GLOالفرعيين. سوف يطلب  

 لمدة سنة واحدة. 
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 خطط التشغيل والصيانة 4.6

يجب أن يحدد كل مشروع مقترح في تقديم الطلبات للمشاريع خطة تشغيل وصيانة طويلة األجل للبنية التحتية ومشاريع 

. يجب CDBG-MIT التخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتالمرافق العامة التي تحصل على تمويل من صناديق  

المنح اإلجمالية شغيل والصيانة طويلة األجل بالنسبة لمشاريع أن يصف تقديم الطلب للمشروع المقترح كيفية تمويل الت

 . CDBG-MIT التخفيف -لتنمية المجتمعات

 التحقق من التكلفة  4.7

على المهندسين الحاصلين على تراخيص والمسؤولين عن تبرير ميزانية    GLOبالنسبة لمشاريع البنية التحتية، سيعتمد  

األ والحد  البناء  قانون  ومتطلبات  على  المشروع  للحصول  المؤهلة  المشاريع  لتمويل  لتنمية  قصى  اإلجمالية  المنح 

المستفيدين الفرعيين على دراسة تكاليف ومزايا المشروع عند   GLO. ويشجع  CDBG-MIT التخفيف  -المجتمعات

  GLO. قد يستخدم  CDBG-MIT التخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاختيار المشاريع المؤهلة للحصول على  

مهندًسا مستقاًل ومؤهاًل من جهة خارجية أو مدير إنشاء أو غيره من المهنيين )على سبيل المثال، مقدّر التكلفة( للتحقق 

من أن تكاليف المشروع المخطط لها والتغييرات في التكاليف التي تطرأ على العقد )مثل طلبات التغيير( أثناء التنفيذ  

مراجعة للطلب والتي تشمل التحقق من التكاليف. سوف تطالب كافة المشاريع  معقولة. تخضع المشروعات المقترحة ل

   (.BCAالمحددة التي يغطيها البرنامج بإجراء تحليل للتكاليف والمزايا ) 

حدود اإلنفاق القصوى القابلة للتطبيق للحد األقصى    GLOبالنسبة ألنشطة اإلسكان، تحدد إرشادات اإلسكان الخاصة ب

 كتدابير للتحكم في التكاليف.  لإلسكان لتستخدم

 معايير التعلية 4.8

معايير االرتفاع التالية على المباني الجديدة وإصالح األضرار الجوهرية أو التحسين الجوهري للمنشآت  GLOيطبق 

الفيدرالية  الموجودة بالمنطقة المعروفة بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات أو ما يعادلها في مصدر بيانات الوكالة  

( جميع المنشآت، على  1)ب( ) CFR 55-2 قانون اللوائح الفيدرالية من  24( الواردة بالبند FEMAإلدارة الطوارئ )

، المصممة أساًسا لالستخدام السكني وتقع في  1-59الجزء  CFR قانون اللوائح الفيدراليةمن  44النحو الوارد في البند 

يبلغ عمرها   التي  الفيضية  أو  بالمئة    1عام )أو    100السهول  المباني،  تتلقى مساعدات من أجل تجديد  سنويًا( والتي 

 CFR  قانون اللوائح الفيدرالية من    24إصالح الضرر الجسيم، أو القيام بتحسينات ضخمة، كما هو وارد بموجب البند  

فيضان  قل فوق ارتفاع  قدم على األ  2(، يجب أن تكون مرتفعة مع الطابق السفلي والبدروم بمقدار  10)ب( )  55-2

ارتفاع فيضان  . يجب أن تكون الهياكل متعددة االستخدامات التي ال توجد بها وحدات سكنية وال سكانًا تحت  القاعدة  

( بموجب  FEMAمرتفعة أو مغمورة وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات التابعة للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )القاعدة  

قدم    2( أو المعيار التالي، على أن يصل ارتفاعه إلى  ii( ) 3)ج( )  CFR  60-3  للوائح الفيدراليةقانون امن    44البند  

 . ارتفاع فيضان القاعدة على األقل أعلى 

سيتم اتباع قوانين ومعايير الوالية والقواعد المحلية والقبلية إلدارة السهول الفيضية التي تتجاوز هذه المتطلبات، بما في  

 النكسات والشروط المتراكمة لألضرار الجسيمة. ذلك االرتفاع و 

دوالر لتعلية منازل األسرة الواحدة التي تقع في   60.000الحد األقصى لتكاليف تعلية المباني القائمة بقيمة   GLOحدد 

الساحلية و  التعلية هذه مراعاة   35.000المقاطعات  لتكاليف  الحد األقصى  الساحلية. تم وضع  للمقاطعات غير  دوالر 

لبرامج إعادة تأهيل اإلسكان وإعادة التشييد المستفيدة من   GLOلتكاليف التعلية المرتبطة بالبرامج السابقة التي وضعها  

. وسوف تتطلب تكاليف زيادة ارتفاع المباني   CDBG-DR التعافي من الكوارث  -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية 

. تؤخذ متطلبات االرتفاع في االعتبار عند تحديد  GLOأعلى من هذه الحدود القصوى المحددة تقديم طلب تنازل إلى  



 

 347من  208صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -خطة عمل برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ل ما إذا كان سيتم إعادة تأهيل أو إعادة بناء المنزل. بشكل عام، سيتم إعادة بناء المنزل عندما تزيد تكاليف إصالح المنز

دوالر، وربما يتضمن االستثناء من ذلك أحد المنازل التي تم تحديدها على أنها مستوفية ومؤهلة للسجل    65.000عن  

إعادة تقييم الحدود القصوى لتكاليف التعلية أثناء التنفيذ بناًء على متوسط   GLOالوطني للمناطق التاريخية. يجوز ل

 حدة وعلى أساس كل حالة بمفردها وحسب الحاجة. التكاليف المرتبطة بتعلية منازل األسرة الوا 

يجب تعلية البنايات غير السكنية وفقًا للمعايير الواردة في هذه الفقرة أو بنائها بطريقة مقاومة للفيضانات وفقًا لمعايير  

من قانون  (  3)ج( )  60.3بند    44وفقًا للفقرة    FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  مقاومة الفيضانات الخاصة ب

  1عام ) أو  100أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين فوق مستوى السهل الفيضي على مدار  CFRاللوائح الفيدرالية 

  CFRبالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( وفقًا لكافة اإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  

التع 3)ب( )  55.2بند    24رقم   السهل (، يجب  للفيضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع  البناء بطريقة مقاومة  أو  لية 

 الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئبالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير  2عام ) أو  500الفيضي على مدار 

FEMA   لمدة الفيضي  السهل  إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  توافر    3عام بمقدار    100(  أقدام. في حالة عدم 

عام، فالبد أن    100عام، وكان اإلجراء الحرج في السهول الفيضية لمدة    500مستوى أو ارتفاع السهل الفيضي لمدة  

أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة    3يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  

راءات الحرجة بأنها "نشاط توجد معه مجرد فرصة ضئيلة لحدوث فيضان محتملة بدرجة كبيرة  عام. تُعّرف اإلج  100

للغاية، ألن مثل هذه الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل 

الش ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اإلجراءات  تشمل  وخطوط  المثال،  اإلطفاء  ومحطات  رطة 

   المرافق الرئيسية.

الحدود القصوى لتكلفة التعلية الخاصة بالمستحدثات اإليجارية لألسر المتعددة والبنية التحتية )المرافق  GLOلم يضع 

مهندسين  على ال  GLOالعامة والتحسينات العامة و / أو المباني غير السكنية(. لتقييم تكاليف التعلية المعقولة، سيعتمد  

لتمويل  األقصى  والحد  البناء  قانون  ومتطلبات  المشروع  ميزانية  تبرير  عن  والمسؤولين  تراخيص  على  الحاصلين 

على   للحصول  المؤهلة  المجتمعاتالمشاريع  لتنمية  اإلجمالية  ويشجع  CDBG-MIT التخفيف  -المنح   .GLO 

المنح اإلجمالية  ار المشاريع المؤهلة للحصول على المستفيدين الفرعيين على دراسة تكاليف ومزايا المشروع عند اختي

 . CDBG-MIT التخفيف -لتنمية المجتمعات

 عمليات الطعن واالستئناف 4.9

للشكاوى والطعون في الوقت المناسب وبطريقة مهنية للمحافظة على مستوى جودة العمليات. وتسري   GLOيستجيب 

المنازل  GLOعمليات طعون   مالكي  من  المقدمة  الطعون  اإلسكان    على  وسلطات  والمقاطعات  والمدن  والمقاولين 

السكني   GLOوالكيانات األخرى. ويستجيب   المقاول  أو  الفرعي و /  المتلقي  التنسيق مع  من خالل  المنازل  لمالكي 

 واجب التطبيق لحل المشاكل.

 GLOعن، يستجيب  . وعند استالم شكوى أو طGLOيتم االحتفاظ في ملف للمعلومات بسجل لكل شكوى أو طعن يتلقاه  

يستخدم    GLOيوم عمل حيثما يمكن تطبيق ذلك. من أجل النفعية، فإن    15إلى مقدم الشكوى أو المستأنف في غضون  

االتصاالت الهاتفية باعتبارها الطريقة الرئيسية لالتصال، وسيتم استخدام رسائل البريد اإللكتروني والرسائل البريدية  

 نقل الوثائق. حسب الضرورة لتوثيق المحادثات و 

يجب أن تتم طباعة المعلومات حول حقوق مقدم الشكوى وكيفية تقديم شكوى على جميع تطبيقات البرنامج، والتوجيهات  

العام ل بالشكل GLOالعامة، والموقع اإلليكتروني  المحلية،  اللغات  الفرعيين بجميع  للمتلقين  ، والمواقع اإلليكترونية 

بشأن الشكوى إلى مقدمي الشكاوى كتابياً كجزء من    GLOراءات الطعن في قرار  المناسب والمعقول. يجب تقديم إج

 االستجابة للشكوى.
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 متطلبات السد والحاجز   4.10

، يحظر استخدام أموال 2018  فبراير  9، يوم الجمعة  45838، رقم  84المجلد.  كما ورد في إشعار السجل االتحادي،  

السد أو الحاجز خارج النطاق األصلي للبنية    لتوسيع(  CDBG-MIT)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  

وقوع   االعتمادات    GLO. وسوف يضمن  الكارثةالتي کانت موجودة قبل  باستخدام  الفرعيين  المستفيدين  قام  إذا  أنه 

ن الفرعيين سوف  للحواجز والسدود، فإن المستفيدي  CDBG-MITالتخفيف -المالية للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

( تسجيل المدخالت بشأن مثل هذه البنايات وحفظها في قاعدة البيانات الوطنية للسدود الخاصة بسالح  1يقومون بـ )

( ضمان أن يتم قبول البناية في برنامج سالح 2أو القوائم الوطنية للسدود و )  USACEالمهندسين بالجيش األمريكي  

( ضمان أن 3) برنامج إعادة تأهيل وتحسين الحواجز(، و ) USACE( 84-99 PL( األمريكيالمهندسين في الجيش 

(. FEMAالتابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )  NFIPيتم اعتماد البناية من قبل البرنامج الوطني لتأمين الفيضانات  

تقديم التقارير عن   ية من قبل الكيان في نظامبتحميل الموقع الدقيق للكيان والمنطقة المخدومة والمحم   GLOسوف يقوم  

والحفاظ على توثيق الملف مما يدل على أن الجهة المانحة قد أجرت تقييم للمخاطر   DRGR  منحة التعافي من الكوارث

  قبل تمويل كيان السيطرة على الفيضانات، وأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

 دخل البرنامج   4.11

دخل للبرنامج تم الحصول عليه نتيجة لألنشطة الممولة بموجب هذه المنحة لمتطلبات بديلة من البند  سوف يخضع أي  

، والتي تحدد دخل البرنامج. وسوف تيم إعادة إيرادات البرنامج CFR  570.489  (e)  قانون اللوائح الفيدرالية من    24

إلى   الفرعيين  المتلقين  مع  فردية  بموجب عقود  وفقا  GLOالناتجة  دخل  GLOلتقديرات  .  ببقاء  السماح  فإنه يمكن   ،

(  HUDالبرنامج مع المجتمع لمواصلة جهود اإلصالح. باإلضافة إلى ذلك، حددت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) 

-CDBGالتخفيف -وجود سبب وجيه الستثناء يسمح باستخدام محدود لدخل برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

MIT  لمستفيدين من برنامج  من قبل اCDBG-MIT   الذين يمثلون وحدات حكومية وهذا السبب هو تشغيل وصيانة

 .CDBG-MIT مشاريع برنامج

 معايير المراقبة   4.12

( CDBGأنشطة الرصد والرقابة على نطاق البرنامج لجميع متطلبات المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع )  GLOيوفر  

لبرنامج   إدارتها  في  الصلة  ذات  الفيدرالية  المتطلبات  وعلى  المجتمعاتالمطبقة  لتنمية  اإلجمالية   التخفيف  -المنح 

CDBG-MIT  وسيقدم .GLO   المساعدة التقنية إلى المستفيدين من مرحلة الطلب من خالل إنجاز المشاريع لضمان

-CDBG التخفيف-طة برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاستخدام االعتمادات المالية على النحو المالئم في أنش

MIT    فضال عن تلبية أحد األهداف الوطنية. يتعين على الوالية التنسيق مع القبيلة الهندية التي تتمتع بسلطة على ،

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  ببرنامج  الخاصة  المساعدة  تقديم  عند  القبلية   CDBG-MITالتخفيف  -المنطقة 

   للمستفيدين في المناطق القبلية.

وإساءة    GLOوسيقوم   واإلهدار  االحتيال  على  والقضاء  وكشف  ومنع  الجودة  لضمان  العقود  نفقات  جميع  برصد 

، من قِبل 2004يوليو    12، والذي تم توقيعه في  RP 36 (EO)االستخدام على النحو الذي صدر به األمر التنفيذي  

شدد المكتب بوجه خاص على التخفيف من الغش وسوء المعاملة وسوء اإلدارة فيما يتعلق  محافظ والية تكساس. وسي

(. باإلضافة إلى  SAOبالمحاسبة والمشتريات والمساءلة التي يمكن أيضا أن يحقق فيها مكتب مدقق حسابات الوالية )

لمعايير توجيهية موحدة من البند    GLOذلك، يخضع   اللوائحمن    2والممنوحون  ،  200رقم    CFR  الفيدرالية  قانون 

معتمد  قانوني  محاسب  قبل  من  المالية  لالعتمادات  السليم  واإلنفاق  البرنامج  لمتطلبات  االمتثال  مراجعة  تشمل  والتي 

(. سوف يتم إرسال تقارير من مكتب مدقق حسابات SAO( أو من قبل مكتب مدقق حسابات الوالية )CPAمستقل )

 .GLOالمحافظ، واللجنة التشريعية، و ( إلى مكتب SAOالوالية )
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موظفون داخليون للتدقيق المحاسبي يقومون بمراجعة داخلية مستقلة للبرامج ويمكنهم إجراء مثل    GLOويوجد لدى  

أيضا موظفون مستقلون لمراجعة الحسابات يقدمون   GLOهذه المراجعات على هذه البرامج والمستفيدين من المنح. ول

إلى مباشرة  يستخدم    GLOمفوض    تقاريرهم  الموظفين. سوف  وذلك   GLOوكبير  المخاطر  ولتقييم  للمراقبة  خطة 

لضمان أن يتم استخدام مخصص التعافي وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الوالية،  

لمراقبة أيضا تكرار مراجعة فضال عن المتطلبات المنصوص عليها في إخطارات السجل الفيدرالي. وستشمل خطة ا

حضور التدريب المتعلق باالحتيال المقدم من مكتب التفتيش    GLOالمزايا لضمان االمتثال لقانون ستافورد. يجب على  

( وأن يطلب من المستفيدين الفرعيين حضور هذا التدريب الذي  HUDبإدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  OIGالعام 

. CDBG-MIT  التخفيف-ة السليمة العتمادات منح برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتيوفر المساعدة في اإلدار

يجب على الوالية إنشاء هذه السجالت والحفاظ علىها وفقًا لما تقتضيه الضرورة لتسهيل عملية المراجعة والتدقيق التي  

  التخفيف -رنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاإلسكان والتنمية الحضرية على إدارة الوالية لصناديق ب  إدارةتجريها  

CDBG-MIT  ،  الفيدرالية اللوائح  قانون  وتكافؤ 570.493بند    24رقم    CFRبموجب  العادل  اإلسكان  . ألغراض 

بيانات عن الخصائص العرقية واإلثنية والجنسية    GLO، وفقًا للحاجة، يجب أن تتضمن سجالت  (FHEO)الفرص  

 البنية التحتية واسعة النطاق المشاركين في البرنامج أو المستفيدين منه. لألشخاص المتقدمين أو 

 البنية التحتية واسعة النطاق  4.13

، إن أي بناء  2018فبراير    9، الجمعة  45838، رقم  84المجلد.  ،  FR  كما هو مطلوب بحسب إشعار السجل االتحادي

، مكون من مبنى ذو CFR  5.100  قانون اللوائح الفيدراليةمن    24جديد أو إعادة تأهيل كبيرة، كما هو محدد في البند  

من   24أكثر من أربع وحدات تأجيرية فإنه سوف يشمل تركيب بنية تحتية واسعة النطاق، على النحو المحدد في البند  

( موقع البناء الجديد  1، باستثناء الحاالت التي يثبت فيها الممنوح بالوثائق ما يلي: )CFR  5.100  قانون اللوائح الفيدرالية

( ستؤدي تكلفة تركيب البنية التحتية ذات  2أو إعادة التأهيل الكبيرة يجعل من تركيب البنية التحتية أمرا غير ممكناً؛ )

( هيكل السكن  3في عبء مالي ال مبرر له؛ أو )النطاق الواسع إلى تغيير جوهري في طبيعة برنامجها أو نشاطها أو  

   الذي سيتم إصالحه بشكل كبير يجعل من تركيب البنية التحتية واسعة النطاق أمرا غير ممكناً.

 االمتثال 3القسم   4.14

والمستفيدين التابعين له االمتثال إلى أقصى حد ممكن لكافة   GLOفيما يتعلق ببرامج التمويل السارية، سوف يضمن  

االمتثال، بما في ذلك توفير التدريب والتوظيف والتعاقد، وغيرها من الفرص االقتصادية لذوي الدخل   3القسم    لوائح

المنخفض وذوي الدخل المنخفض بشدة، وخاصة المستفيدين من المساعدة الحكومية لإلسكان واألنشطة التجارية التي  

الدخول المنخفضة بشدة. يمكن الحصول على معلومات  توفر فرًصا اقتصادية لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة وذوي  

 الخاص بالسياسة واإلجراءات.  3إضافية في القسم رقم 
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 الوالية   تديره الذي  التخفيف   برنامج 5

 خطة العمل  5.1

 FR 86إخطار السجل الفيدرالي  و (  2019أغسطس    30)   FR 45838 84لسجل الفيدرالي  وفقًا لما يقتضيه إخطار ا

العمل هذه طريقة  HUDالخاص بإدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  (  2021  يناير  6)  561 ، يجب أن تصف خطة 

 ( المجتمعاتMODتوزيع  لتنمية  اإلجمالية  المنح  لبرنامج  المالية  االعتمادات  وأوصاف    CDBG-MITالتخفيف  -( 

مباشرة. تم إجراء تقييم االحتياجات المتعلقة بالتخفيف )التقييم( لخطة    GLOا  البرامج أو األنشطة المحددة التي سينفذه

العمل هذه إلعالم وتوجيه عملية تطوير وتحديد أولويات جميع أنشطة التخفيف المحددة في خطة العمل هذه. باإلضافة  

المتضررين والحكومات  بجهود توعية مكثفة لألطراف المعنية تضمنت التشاور مع المواطنين    GLOإلى ذلك، قام  

المحلية والهيئات الحكومية واإلقليمية وسلطات اإلسكان العامة لتقييم االحتياجات المتعلقة بالتخفيف الخاصة بالمجتمعات 

 المنفردة. 

 تحدد خطة العمل هذه العناصر التالية:

i. المناطق المتضررة المؤهلة والمستفيدين الفرعيين؛ 

ii. معايير األهلية؛ 

iii.  على هؤالء المستفيدين الفرعيين؛  اإلعتمادات الماليةالمنهجية المستخدمة لتوزيع 

iv.  األنشطة التي يمكن استخدام التمويل فيها؛ و 

v. .متطلبات البرنامج، بما في ذلك عدم االزدواجية في المنافع 

المتعلقة   الالزمة  للمصروفات  الممولة  األنشطة  جميع  معالجة  كيفية  أيًضا  العمل  البنية  تحدد خطة  استعادة  أو  بإنشاء 
سرعة على  التحتية القادرة على التكيف وإعادة بناء المساكن القادرة على التكيف والجهود العامة لجعل المجتمعات أكثر  

 . التعافي

 تقييم االحتياجات المتعلقة بالتخفيف  5.2

  GLO(، سيخصص  2019أغسطس    30)  45838رقم    FR  84السجل الفيدرالي في المجلد    اتوفقًا لما يقتضيه إخطار

بالمئة من االعتمادات المالية لتلبية االحتياجات المتعلقة بالتخفيف في المناطق التي تحددها إدارة اإلسكان والتنمية    50

-DR) 2015من فيضانات عام  : "وتضرراً األكثر تأثراً ( على أنها المناطق "HUDالحضرية في الواليات المتحدة )

(. DR-4332( وإعصار هارفي )DR-4272و   DR-4269و   DR-4266)  2016( وفيضانات  DR-4245و    4223

( وفقًا للتخصيص اإلضافي على  2021يناير    6)  FR 561 86باإلضافة إلى ذلك، كما هو مطلوب في السجل الفيدرالي  

تياجات تخفيف المخاطر داخل المناطق "األكثر تضرًرا وتأثًرا" التي حددتها في المائة من األموال لتلبية اح  50األقل  

 (.DR-4377) 2018( من فيضانات جنوب تكساس HUDإدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )
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المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها األكثر تأثراً 

 ( HUD MID)  وتضرراً 

 

 2018فيضانات جنوب تكساس  إعصار هارفي 2016فيضانات  2015فيضانات 

 مقاطعة هيدالجو  مقاطعة أرانساس مقاطعة برازوريا  مقاطعة هاريس 

  مقاطعة برازوريا  مكتب فورت بند  مقاطعة هيز 

  مقاطعة تشامبرز  مقاطعة هاريس  مقاطعة هيدالجو 

  مقاطعة فاييت  مقاطعة مونتجومري  مقاطعة ترافيس 

 مكتب فورت بند  مقاطعة نيوتن  
 

 مقاطعة جالفستون  
 

 مقاطعة هاردن  
 

 مقاطعة هاريس   
 

 مقاطعة جاسبر   
 

 مقاطعة جيفرسون  
 

 مقاطعة ليبرتي   
 

 مقاطعة مونتجومري   
 

 مقاطعة نيوتن   
 

 مقاطعة نويسيس   
 

 مقاطعة أورانج  
 

 مقاطعة ريفوجيو  
 

 مقاطعة سان جاسينتو  
 

 مقاطعة سان باتريكو   
 

 مقاطعة فيكتوريا   
 

 مقاطعة وارتون  
 

للمقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها الرمز البريدي 

 األكثر تأثراً وتضرراً 

 

 2018فيضانات جنوب تكساس  إعصار هارفي 2016فيضانات  2015فيضانات 

  )مقاطعة تايلر( 75979    

  )مقاطعة ووكر(  77320    

  )مقاطعة بولك(   77335/77351    

  )مقاطعة ماتاجوردا(  77414/77482    

  )مقاطعة والر(  77423/77493    
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المقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها األكثر تأثراً 

 ( HUD MID)  وتضرراً 

 

 2018فيضانات جنوب تكساس  إعصار هارفي 2016فيضانات  2015فيضانات 

  )مقاطعة كالهون(  77979    

  )مقاطعة كولورادو(  78934    

بالمئة من المخصصات لتلبية احتياجات التخفيف في تلك المقاطعات التي تلقت إعالنًا   50يمكن استخدام ما يصل إلى  

  DR‐4266)  2016(، وفيضانات عام  DR-4245 و   DR-4223)    2015بوقوع كارثة في فيضانات عام  هاًما  رئاسيًا  

(  DR-4377)  2018ات جنوب تكساس  (، أو فيضانDR-4332(، أو إعصار هارفي )DR‐4272 و   DR-4269 و 

أنها   إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على  لم تحددها  وتضرراً والتي  تأثراً  المقاطعات  HUD MID  األكثر  . وهذه 

المحددة على أنها    MID  األكثر تأثراً وتضرراً بالوالية )المناطق    MIDمصنفة على أنها مناطق منكوبة وأكثر تضرًرا  

   مستفيدة من المنحة(.

إدارة اإلسكان والتنمية   أنها مناطق حددتها  المصنفة صراحة على  المقاطعات غير  المناطق اإلضافية داخل  قد تكون 

أنها   وتضرراً الحضرية على  تأثراً  أنها مناطق منكوبة وأكثر تضرًرا    HUD MID  األكثر  بالوالية   MIDأو على 

إذا كان من الممكن    CDBG-MITالتخفيف  -لممولة من برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتكمواقع لألنشطة ا

في هذه المناطق سيخفف بشكل ملموس من المخاطر في    CDBG-MIT  االعتمادات المالية للبرنامجإثبات أن إنفاق  

ن والتنمية الحضرية أو الوالية على التي حددتها إدارة اإلسكاأو  MID المنكوبة وأكثر تضرًرا أي منطقة من المناطق

مثل مشاريع احتجاز المياه في المنبع لتقليل الفيضانات في مجرى النهر في  )  HUD MID  األكثر تأثراً وتضرراً أنها  

    مؤهلة للبرنامج(. MIDمنطقة محددة على أنها منكوبة وأكثر تضرًرا 

ة وتلبيها في مساحة جغرافية كبيرة مع الحفاظ على أكبر  تأخذ خطة العمل هذه في االعتبار احتياجات التخفيف الحرج

سرعة على قدر ممكن من السيطرة المحلية من خالل العديد من البرامج التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات محلية أكثر  

فيف  من خالل سياسات وممارسات محسَّنَة للبنية التحتية واإلسكان والبناء واستخدام األراضي والتخطيط لتخ  التعافي

 الحاجة إلى البرامج التالية وقام بتطويرها:   GLOحدد  التقييم،من حدة المخاطر. من خالل 

i.  :التخفيف المحلي واإلقليمي 

a. الوالية للتخفيف؛  مسابقات 

b. 2018في جنوب تكساس لعام  على مستوى الوالية تخفيف آثار الفيضانات منافسة . 

c.  مقاطعة هاريسطريقة التوزيع للتخفيف من األضرار في. 

d.  طرق توزيع( مجالس الحكوماتالبرنامج اإلقليمي للتخفيف COG MODs)؛ 

e. ( برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطرHMGP التكميلي. و :) 

f.  الساحلية.  سرعة التعافيبرنامج 

ii. ،اإلسكان 

a.  زيادة االكتتاب التكميلي السكني. و 

b.  سريع التعافيبرنامج المنازل 

iii.  :التخطيط 
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a.  التخفيف من حدة المخاطر؛خطط 

b.  ؛ و سريع التعافيبرنامج المجتمع 

c.  التخطيط الدولي واإلقليمي 

( والمتطلبات  CDBG-MITالتخفيف )  -للتنمية المجتمعية  وقد تم تطوير هذه البرامج لتلبية متطلبات المنح اإلجمالية  

من الخسائر في األرواح والممتلكات بأكبر قدر  واللوائح الفيدرالية والدولية، وكذلك لتمويل أنشطة التخفيف التي تحمي 

ممكن من الكفاءة والسرعة. قد يلزم استخدام أنشطة الخدمة العامة، بما في ذلك اإلسكان والمشورة القانونية والتوعية  

 العامة والتعليم الستكمال العديد من هذه البرامج. 

والتي ستشمل أي مشاريع    -خفيف المحلية واإلقليمية  لمختلف أنشطة الت   اإلعتمادات الماليةبينما يتم تخصيص معظم  

  حوالي اثنا عشر فإن مساعدة أصحاب المنازل من خالل إعادة بناء المنازل سوف تشمل  -غير تخطيطية وغير سكنية 

المنازل  بالمئة  (  12) وبرنامج  السكني  االكتتاب  لزيادة  التكميلي  البرنامج  من  كل  المخصصات. سيسمح  إجمالي  من 

أنها   GLOـ  ل  التعافيسريعة   المتأثرين بإعصار هارفي على أن يسكنوا منازل جديدة ثبت  المنازل  بمساعدة مالكي 

( أو تتجاوزها، مما يخلق مجتمعات أكثر مرونة تتعافى HUDتتطابق مع متطلبات إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

 الكارثة التالية.  عند وقوعبسرعة أكبر 

أن االستجابة الشاملة للتهديدات واآلثار الناجمة عن المخاطر الطبيعية تنطوي على تنفيذ    GLO  كما ذكرنا أعاله، يدرك

قليمية مدروسة في شكل مشاريع بنية تحتية، وعمليات استحواذ على المنازل في  اإلمحلية و المخاطر الأنشطة تخفيف  

وقابليتها للنمو والتطور. بناًء على ذلك، ستعالج التدخالت التي تُعد أساسية لحماية المجتمعات  ، وغيرها من  سهول فيضية

 . من االعتمادات المالية الحتياجات التخفيف من المخاطر المتعلقة بأنشطة التخفيف المحلية واإلقليمية 72٪

يشمل التخطيط مجموعة واسعة من األنشطة التي تضمن تطوير السياسات والممارسات وتنفيذها للحد من اآلثار الناجمة  

عن المخاطر الطبيعية في المستقبل. ستركز هذه األنشطة على النهج اإلقليمية للتخطيط باإلضافة إلى الحلول المحلية  

السياسة المستنيرة بتقييم مخاطر الخطر على المدى القصير والطويل. المحددة التي تعزز التخطيط المستدام للتخفيف و 

لتخفيف من المخاطر المحلية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني للتأمين عمل ل( إنشاء خطط  1ستشمل هذه األنشطة: )

الطوارئ إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابع  الفيضان  )FEMA  ضد  وتق 2؛  المحلية  األراضي  استخدام  المناطق (  سيم 

( اعتماد قوانين البناء ومراسيم السهول الفيضية التي تقلل من 4( دراسات التخطيط اإلقليمي؛ و)3والخطط الشاملة؛ )

 مخاطر آثار الخطر في المستقبل.

للتكاليف اإلدارية، بما في ذلك إدارة العقود ومراقبة االمتثال وتقديم المساعدة    بالمئة(  5خمسة )  GLOوقد خصص  

إلى دعم   الفرعيين  المتلقين  بعض  يحتاج  أن  المتوقع  فمن  الخبرة،  إلى  واستنادا  الفرعيين.  والمتلقين  للمتقدمين  التقنية 

. توفير الدعم المباشر للمتلقين الفرعيين،  لتسليم المشروعبالمئة    3نسبة    GLOمباشر لتنفيذ برامجهم؛ وبالتالي، يخصص  

قد تتضمن تكاليف تنفيذ مشروعات خطة العمل، على سبيل    سيساعد على ضمان تنفيذ البرنامج بالكفاءة والسرعة قدر اإلمكان.

 ة لبرنامج معين.  المثال ال الحصر، التكاليف البيئية المعينة الخاصة بالموقع، واختيار المشروع، واستيفاء الطلبات / فحص األهلي

على األقل من جميع االعتمادات المالية للبرنامج األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط    بالمئة  50وسوف يستفيد بـ  

(LMI .) 
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كما هو مطلوب، تم االنتهاء من تقييم احتياجات التخفيف )التقييم( لتحديد المخاطر طويلة األجل وأولويات االستثمار 

اإلجمالية   )المنح  المجتمعية  لتمويل  عام  (  CDBG-MIT  التخفيف   -للتنمية  للفيضانات  نتيجة    2015المخصصة 

يأخذ ا2018  ، وفيضانات جنوب تكساس، وإعصار هارفي2016و  لتقييم في االعتبار مجموعة شاملة من مصادر  . 

تفاصيل محددة حول مخاطر األخطار  التقييم  الجغرافية والقطاعات. يتضمن  المناطق  العديد من  التي تغطي  البيانات 

داخل المجتمعات األكثر تأثراً واألكثر تضرراً، ويتضمن تفاصيل عن اإلسكان والبنية التحتية واستخدام األراضي. قد  

عديل التقييم عند توفر معلومات إضافية أو تحديث المعلومات الحالية. يتم ت
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 ميزانية البرنامج   5.3
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 ( APA 1)محدثة في التعديل  LMIالدخل المنخفض و المتوسط ذوي إجمالي ميزانية  : 3-5الجدول 
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 GLO عتمادات المالية الخاصة بـ إلااستخدام  5.4

 2015 لعام الفيضان مخاطر حدة من للتخفيف الوالية مسابقة 5.4.1

  MIDلمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا  الفيضانات  مخاطر  حدة  مسابقة للتخفيف من    GLOسيجري  

والتابعة للوالية     HUD MIDاإلسكان والتنمية الحضرية    بالفيضانات التابعة إلدارةوالمناطق األكثر تأثرا وتضررا  

الهندية،  2015لعام   والقبائل  والمقاطعات(،  )المدن  المحلية  الحكومة  من  وحدات  المؤهلون  المتقدمون  يشمل  . سوف 

تن ومجالس الحكومات. يجوز للكيانات تنسيق األنشطة وتقديم مشروع مشترك يعبر حدود الوالية القضائية. مدينة هيوس

. تلقت كل من  2015لتخفيف من حدة الفيضانات لعام  لومدينة سان ماركوس غير مؤهلين للتقدم إلى مسابقة الوالية  

 CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  مدينة هيوستن ومدينة سان ماركوس مخصًصا مباشًرا من المنح اإلجمالية  

يتعلقHUDإلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) اثنينيمكن  .  2015بفيضان    (، فيما  يقدم طلبين  بحد    لكل متقدم أن 

، سواء أكان مقدم الطلب مقدمه بمفرده أو باالشتراك مع سلطة )سلطات( أخرى. يجب أن يحتوي كل طلب على أقصى

مشروع واحد. وبناًء على الطلب، لن يتم منح أي جوائز للمتقدم على طلبه الثاني، حتى يتم منح جميع المتقدمين المؤهلين 

متعددة لبرنامج التخفيف من المخاطر  الطلب مؤهالً لمنافسات    الناجحين التمويل مرة واحدة على األقل. إذا كان مقدم 

، فال يمكن تقديم نفس المشروع )المشاريع( في كل مسابقة.  إعصار هارفي( مسابقات  أو    2016مسابقات  )على سبيل المثال،  

ق كمشروع  إذا كان المشروع مرحلة من مراحل مشروع أكبر، فيجب أن تكون مرحلة المشروع المقدمة قابلة للتطبي

مستقل. ويتم تشجيع المتقدمين على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعهم المقترحة، بما في ذلك البنية التحتية  

 الطبيعية أو الخضراء.

الجوائز )الجائزة( لضمان أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين )  GLO  احتفظ تأجيل  التمويل من  بالمئة  (  50بخيار  من 

من التمويل يعالج المخاطر المحددة  بالمئة  (  50دخل المنخفض أو المتوسط وأن ما ال يقل عن خمسين )ال  ذوياألشخاص  

 . 2015( لعام  HUDلفيضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )امن    MID  األكثر تأثراً وتضرراً في المناطق  

وكان الموعد    2020مايو    28في    2015حدة فيضانات  التخفيف من  طلبًا لمسابقة    GLO  مكتب األراضي العامة  أصدر

طلبات المشاريع الممولة بالكامل   GLO  مكتب األراضي العامة  . ومنح2020أكتوبر    28الطلبات هو  المحدد لتقديم  

إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية   حسبالمناطق األكثر تأثرا وتضررا في  2015التخفيف من حدة فيضانات لمسابقة 

HUD MID  المناطق األكثر تأثرا وتضررا وMID   2021مارس  3الوالية في في . 

جزئية ألعلى تطبيقات المشاريع التي    منًحا  GLO  يجوز أن يقدم مكتب األراضي العامة،  فيما يتعلق باألموال المتبقة

 HUDالحضرية    إلدارة اإلسكان والتنمية   حسبالمناطق األكثر تأثرا وتضررا  حصلت على أعلى الدرجات في مسابقة  

MID    المناطق األكثر تأثرا وتضررا وMID     بالمائة من    50أكثر من    ةأن يكون مبلغ المنحة الجزئي . يجب  الواليةفي

إجمالي المستفيدين    متطلبات كل منمشروع الطلب    يلبي، يجب أن  للتطبيق. مع قبول المبلغ المخفض  المبلغ المطلوب

 الطلب نقاًطا له. من المشروع والهدف الوطني الذي ُمنح 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة 5.4.1.1

واألعاصير  والعواصف  الشديدة،  النهرية   / الساحلية  الفيضانات  تعتبر  التخفيف،  تقييم احتياجات  في  كما هو موضح 

المدارية من بين أهم المخاطر التي تتعرض لها تكساس بشكل كبير. ويجب أن يخفف كل مشروع مقترح من أحد هذه 

 المخاطر المحددة. 



 

 347من  219صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -جمالية لتنمية المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإل

 دوالر 46.096.950 مبلغ التخصيص: 5.4.1.2

i. ( 50يجب أن يعالج ما ال يقل عن خمسين  )  المناطق األكثر  من التمويل المخاطر المحددة في  بالمئة

( في الواليات  HUD)  MIDتأثرا واألكثر تضررا التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  

 ؛ و 2015المتحدة لعام 

ii.  من التمويل المخاطر المحددة في مقاطعات المناطق األكثر تأثًرا  بالمئة( 50يصل إلى خمسين )وقد يعالج ما

 التابعة للوالية.  2015وتضرًرا  بفيضانات 

من المناطق األكثر    2015( في المئة على األقل من األموال المخاطر المحددة في مناطق فيضانات  50يجب أن يعالج خمسون ) 5.4.1.3
 وتأثًرا حسب وزارة اإلسكان والتنمية الحضريةتضرًرا 

 قيمة الجائزة: 5.4.1.4

i.  دوالر 10.000.000: لقيمة الجائزةالحد األقصى 

ii. دوالر  3.000.000: الحد األدنى لقيمة الجائزة 

 وحدات الحكم المحلي )المدن والمقاطعات( والقبائل الهندية ومجالس الحكومات  المتقدمون المؤهلون: 5.4.1.5

اإلجمالية   5.4.1.6 المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعية  األنشطة    التخفيف   -للتنمية 

CDBG-MIT؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية  HCDA   (، 9-7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم

  (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:11)أ( ) 105و 

i.   السيطرة على الفيضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام

 إدارة مياه األمطار؛

ii.   ،ترميم البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، توفير المولدات، إزالة الحطام

 الجسور، إلخ(؛ 

iii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

iv.  البنية التحتية لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 

vi.   عمليات االستحواذ أو التملك بمساعدة أو بدون مساعدة إعادة التوطين، وبمساعدة دفع مقدم، وحوافز اإلسكان

 والهدم؛

vii.  األنشطة لهادفة لنقل العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

viii.  على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15ة ضمن الحد األقصى البالغ  خدمة عام(

 المشورة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ 

ix.   الكوارث التخفيف من حدة مخاطر  تكلفة برنامج منحة  المؤهل  (  HMGP) حصة  لمنح  لللمشروع 

 ،  CDBG-MIT التخفيف -للتنمية المجتمعية اإلجمالية 

x.  الكوارث، والتمويل لدعم آثار  الشركات في إجراء تحسينات وتخفيف  التنمية االقتصادية )مساعدة 

التدابي من  وغيرها  واألنظمة  التقنيات  "تقوية"  تطوير  المستقبل؛  في  الكوارث  آثار  من  للتخفيف  ر 
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العمليات  باستمرار  للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل  التجارية؛  والمرافق  المناطق 

   ؛التجارية أثناء الكوارث وبعدها(

xi. مق بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  تعلية  اومة يجب 

وفقًا   FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  للفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين     CFR( من قانون اللوائح الفيدرالية  3)ج( )  60.3بند    44للفقرة  

بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( وفقًا لكافة  1عام ) أو  100فوق مستوى السهل الفيضي على مدار 

)ب(    55.2بند    24رقم     CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  

يضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي  (، يجب التعلية أو البناء بطريقة مقاومة للف3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  

لمدة  FEMA الطوارئ الفيضي  السهل  إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  بمقدار    100(   3عام 

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500رتفاع السهل الفيضي لمدة  أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ا

 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنها   100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة 

م  معه  توجد  مثل هذه  "نشاط  للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  جرد فرصة ضئيلة 

الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  

ومحطات   الشرطة  ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اإلجراءات  تشمل  المثال، 

 ؛  رئيسية اإلطفاء وخطوط المرافق ال

xii.  بأسعار ميسورةإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار، وبناء مشاريع جديدة لإلسكان متعدد األسر . 

 األنشطة غير المؤهلة 5.4.1.7

i.   نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي يتم تنفيذها ضمن

من الخسائر في األرواح واألضرار التي  االستجابة الفورية لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد  

لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومية وغير الحكومية في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 

وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى(،  

 . واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات

ii.  توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب

 ( للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT) التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية من صناديق 

a.   تسجيل والحفاظ على مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح المهندسين التابع

 أو المخزون الوطني للسدود.   USACEللجيش األمريكي 

b.  ضمان أن يتم قبول الهيكل في برنامج إعادة التأهيل سالح المهندسين التابع للجيش األمريكي

USACE PL 84-99    غير الفيضانات  مكافحة  لمشاريع  المساعدة  التأهيل  )إعادة  ب 

 . االتحادية(؛

c.   الفيضانات للتأمين ضد  برنامج  بموجب  معتمد  الهيكل  أن  من  للوكالة    NFIPالتأكد  التابع 

 (.FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )

d. لفيضانات  الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في ا

 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.
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iii.   مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي يشار إليها

أيًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إلى الربح على  

ة من قِبل جهة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة عكس المرافق المملوك 

 للبلدية(، 

iv. ومراكز تشغيل    اكمالمباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام )مثل قاعات المدينة، والمح

 الطوارئ(؛ 

v.   معية(، فإن مبلغ صناديق  )أ( من قانون اإلسكان والتنمية المجت  105بموجب القانون، )المذكور في المذكرة

( الذي قد يساهم في مشروع دراسة  CDBG-DRالتخفيف من الكوارث )  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  

 دوالر أو أقل؛   250.000هو   USACE سالح المهندسين بجيش الواليات المتحدة

vi.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582تحظر المادة ،

أ( المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن  U.S.C.   5154  من مدونة قوانين الواليات المتحدة  42)

تنص  على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادية  عموماً،  الفيضانات في ظروف معينة. و 

ذلك أي مدفوعات للمساعدة في في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في  

القروض( للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 

شخصية أو سكنية أو تجارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفيضانات االتحادية  

نات بموجب القانون االتحادي  والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضا

المعمول به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين الفيضانات والحفاظ عليه وفقا  

في  المساعدة  البرنامج  يوفر  قد ال  الممتلكات.  بشأن هذه  به  المعمول  االتحادي  القانون  يقتضيه  لما 

 إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط.  حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لتلك الملكية طرفًا

يمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر    العام؛خاًصا ويجب أن يكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في المقام  

 األول؛ و

viii.  .مدفوعات تشجيعية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث 

 المشروع:أهلية  5.4.1.8

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.   يعالج المخاطر الحالية والمستقبلية المحددة؛ التخفيف المتعلق بالفيضانات الساحلية والنهرية الشديدة

 والعواصف واألعاصير؛

iii.   المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  للمنح  المؤهل  النشاط  بتعريف  العنوان  CDBGيفي  الخاص    1تحت 

 أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بديل؛  HCDAالمجتمعية   بقانون اإلسكان والتنمية

iv. يلبي الهدف الوطني للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات CDBG  ، 

v.  و المشروع؛يتضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عمليات وصيانة 

vi.  كاليف البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع ت

 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.
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 السكنية )فقط(: االمتالكإرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو  5.4.1.9

ولوائح   لمتطلبات  وفقًا  عامة  إرشادات  فرعيًا  متلقٍّ  كل  اإلجمالية  سيضع  المنح  المجتمعية  برامج    التخفيف   -للتنمية 

(CDBG-MIT)  نشر يجب  اإلضافية.  التأهل  ومتطلبات  المستهدفة  والمناطق  القصوى  المساعدة  مبالغ  لتحديد   ،

ينبغي على   العام قبل االستخدام.  للتعليق  العامة  يُطلب من    GLOاإلرشادات  العامة.  الموافقة على جميع اإلرشادات 

واتباعها. قد يتبنى المستلمون  RARAPقال المستلمين الفرعيين تطوير الخطة السكنية لمكافحة النزوح ومساعدة االنت

الفرعيون إرشادات البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع لإلدارة بموجب خطة والية تكساس  

التعافي -مليار دوالر في تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  5.676للتعافي من الكوارث: إعصار هارفي بمبلغ  

وبخصوص األهلية لخطة العمل المحلية المتعلقة باالستحواذ فيما يتعلق بشراء العقارات، البد أن يتم تحديد    .CDBG-DR  كوارثمن ال

(، كمنطقة محددة  ii( )1)ب( ) 101. 24بند   49"منطقة المشروع المحددة أو المخطط لها أو المعينة"، بموجب قانون اللوائح الفيدرالية رقم 

هائي في الوقت الذي تم فيه اقتناء العقار، حيث يتعين أن يتم اقتناء كافة العقارات في تلك المنطقة أو جزء كبير منها في  بوضوح للوضع الن

 غضون فترة زمنية محددة على النحو الذي حددته الجهة الممنوحة أو الجهة الحائزة للمضي قدًما في تنفيذ المشروع.

جب أن يحدد المتلقي الفرعي معايير في سياساته وإجراءاته لتعيين المنطقة  إلجراء عملية شراء أو عملية استحواذ، ي

 الخاضعة لعملية الشراء، وفقًا للمتطلبات التالية: 

 في المناطق المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث: 

i.   يجب أن يكون السبب في هذا الخطر أو تفاقمه هو الكارثة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي

 ؛ CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتالجهة الممنوحة لها تخصيص استلمت 

ii.   يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا متوقًعا لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

الخسائر المتكررة   المتاحة )على سبيل المثال، بيانات  البيانات  الفيدرالية إلدارة    RLأفضل  للوكالة 

 والعلوم؛( FEMAالطوارئ 

iii. اإلسكان والتنمية  دارة  ث بوضوح حتى يمكن إليجب تحديد المنطقة المستهدفة للحد من مخاطر الكوار

والجمهور تحديد الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسهولة. يُعد التمييز بين   HUDالحضرية  

مهًما، ألن   أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  الشراء  الفرعيعمليات  العقار   المتلقي  تطوير  يعيد  قد 

يتم الحصول عل لم  إذا  الغرض من  المشترى فقط  إذا كان  الشراء )أي،  العقار من خالل برنامج  ى 

االستحواذ شيء آخر غير الحد من المخاطر(. عندما ال يتم الحصول على العقارات من خالل برنامج  

يتم استخدام   المطبقة )وقد ال  الموحدة  التكلفة  الشراء متوافقًا مع مبادئ  شراء، يجب أن يكون سعر 

 قبل وقوع الكارثة(؛ و  FMVالقيمة السوقية العادلة 

iv.   التطوير إعادة  لخطط  امتثالهم  من  التأكد  الفرعي  المتلقي  االستحواذ، يجب على  بأنشطة  القيام  عند 

من  المعتمدة  المخاطر  حدة  من  التخفيف  وخطط  األجل  الطوارئ   طويلة  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة 

FEMA . 

 معايير االختيار:  5.4.1.10

 النقاط القصوى المعايير 

 نقاط ممكنة  10 مؤشر الكوارث المركب في المقاطعة 
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 النقاط القصوى المعايير 

 نقاط  10 ٪10أعلى  

 نقاط  8 ٪ 25أعلى 

 نقاط  5 ٪ 75أعلى 

 ة طقن 2 ٪ 25أقل 

 نقاط  0 ٪10أقل 

 نقاط ممكنة  10 مؤشر الضعف االجتماعي

 نقاط  10 مرتفع 

 نقاط  8 متوسط مرتفع 

 نقاط  5 متوسط

 ة نقط 2 منخفضمتوسط 

 نقاط  0 منخفض

 نقاط ممكنة  10 نصيب الفرد من القيمة السوقية 

 نقاط  10 دوالر 40.000.00أقل من 

 نقاط  8 دوالر  65.000.00 -دوالر  40.000.01

 نقاط  5 دوالر 100.000.00 - 65.000.01

 نقطة  2 دوالر  250.000.00 -دوالر   100.000.01 

 نقاط  0 دوالر أو أكثر 250.000.01 

 نقطة ممكنة  LMI  20 الهدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 نقطة LMI   20 مشروع يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط LMI    0 مشروع ال يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط ممكنة  5 مشروع ُمحدد في الخطة المحلية المعتمدة

 نقاط 5 المشروع المحدد في الخطة المحلية المعتمدة 

 نقاط 0 مشروع غير محدد 

 ممكنة نقطة  15 قدرة اإلدارة

 ة نقط 15ما يصل إلى   دارة(تقييم قدرة اإل)  GLOمع    CDBGال عقود للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  

وأداء   المشاريع  و/أو  البرامج  )عقود(  (  )عقد  العامة  األراضي  ( GLOمكتب 

   CDBGوالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )
 نقطة  15ما يصل إلى 

 ممكنة نقطة  25 تأثير المشروع
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 النقاط القصوى المعايير 

 نقطة 15 إجمالي مبلغ التقدم للمشروع لكل فرد من إجمالي المستفيدين من المشروع  

النسبة المئوية إلجمالي المستفيدين من المشروع من إجمالي تعداد السكان داخل   

 حدود السلطة )السلطات( 
 نقاط 10

 نقاط ممكنة  5 الرافعة المالية:

 ٪ 1بحد أدنى  )   CDBGرافعة مالية غير تابعة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  

 المطلوب( CDBG-MITالتخفيف   -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتمن تمويل 
 نقاط 5

 لفقرأعلى لالترجيح: معدل 

 * مزيد من التفاصيل حول معايير التسجيل ستكون متاحة في إرشادات الطلب.

التقديم التي سجلت نقاط  نقطة على األقل إال بعد تمويل كافة طلبات  65 لن يتم النظر في الطلبات التي لم تحصل على **

 .أعلى

   األهداف الوطنية: 5.4.1.11

UNMمتوسط  / منخفض  شراء  متوسط،  أو  منخفض  دخل   ،  LMI  ( والحوافز والمتوسط(  المنخفض  االستحواذ 

( بالمئة من اعتمادات المنافسة 50المنخفضة/المتوسطة، البد أن يستفيد األفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بما ال يقل عن خمسين )

 . 2015الخاصة بالوالية لمواجهة الفيضانات لعام 

 : AFFH تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة 5.4.1.12

 GLOمن جانب   AFFH برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة 

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4( التركيبة واالحتياجات السكانية، ) 3االجتماعية االقتصادية، )

ناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل إيجابيًا. يجب أن  ( كل الع 6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز  

لل استجابةً  وذلك  أقلية  بها  يوجد  ال  التي  الفقر  منخفضة  المناطق  في  المعقولة  األسعار  ذو  المتعلقة  اإلسكان  تأثيرات 

 بالمخاطر الطبيعية. 

بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية    واحد  المقترح هو شهر    تاريخ بدء البرنامج  الجدول الزمني 5.4.1.13
(HUD.على خطة العمل هذه. تاريخ االنتهاء المقترح هو أربع سنوات من تاريخ بدء البرنامج ) 
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 2016 لعام الفيضانات مخاطر من للتخفيف الوالية مسابقة 5.4.2

مسابقة للتخفيف من المخاطر لمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا بالفيضانات التابعة    GLOسيجري  
.  2016والتابعة للوالية لعام   MIDالمناطق األكثر تأثرا وتضررا MID (HUD ) إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية

وحدا المؤهلون  المتقدمون  يشمل  ومجالس  سوف  الهندية،  والقبائل  والمقاطعات(،  )المدن  المحلية  الحكومة  من  ت 
الحكومات. يجوز للكيانات تنسيق األنشطة وتقديم مشروع مشترك يعبر حدود الوالية القضائية. يجوز لكل متقدم أن  

( قضائية أخرى. يقدم ما مجموعه طلبين، سواء كان مقدم الطلب هو الشخص الوحيد أو باالشتراك مع والية )واليات
يجب أن يتكون كل طلب من مشروع واحد. بناًء على الطلب، لن يتم منح أي جوائز للمتقدم بطلبه الثاني، حتى يتم منح  

إذا كان مقدم الطلب مؤهالً لمسابقة االستفادة من برامج متعددة    جميع المتقدمين المؤهلين الناجحين التمويل مرة واحدة على األقل.

.  يمكن تقديم نفس المشروع )المشروعات( في كل طلب فالأو لمسابقة مواجهة إعصار هارفي(،  2015سبيل المثال، برامج للتخفيف )على 
للتطبيق كمشروع   قابلة  المقدم  المشروع  أكبر، فيجب أن تكون مرحلة  المشروع مرحلة من مراحل مشروع  إذا كان 

القائمة على الطبيعة، بما في ذلك البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء،  مستقل. يتم تشجيع المتقدمين على دمج الحلول  
 في مشاريعهم المقترحة. 

الجوائز )الجائزة( لضمان أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين )  GLOيحتفظ   التمويل من بالمئة  (  50بخيار تأجيل  من 
من التمويل يعالج المخاطر  بالمئة  (  50وأن ما ال يقل عن خمسين )  LMIالدخل المنخفض أو المتوسط    ذوياألشخاص  

( في  HUDمن لفيضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  MID  األكثر تأثراً وتضرراً المحددة في المناطق  
 . 2016الواليات المتحدة لعام 

  2016منشوًرا من أجل مسابقة التخفيف من أضرار الفضانات في الوالية لفيضانات    GLOنشر مكتب األراضي العامة  
طلبًا    GLO. أصدر مكتب األراضي العامة  2020أكتوبر    28وكان تاريخ استحقاق الطلبات هو    2020مايو    28في  

في المناطق األكثر   2016للمشاريع الممولة بالكامل لمسابقة التخفيف من أضرار الفيضانات في الوالية لفيضانات عام 
والمناطق األكثر تضرًرا وتأثًرا في الوالية بتاريخ    HUD MIDتضرًرا وتأثًرا حسب وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  

 . 2021مارس  11

جزئية ألعلى تطبيقات المشاريع التي    منًحا  GLO  يجوز أن يقدم مكتب األراضي العامة،  فيما يتعلق باألموال المتبقة
 HUDإلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية    حسبالمناطق األكثر تأثرا وتضررا  أعلى الدرجات في مسابقة    حصلت على

MID    المناطق األكثر تأثرا وتضررا وMID     بالمائة من    50أكثر من    ةأن يكون مبلغ المنحة الجزئي . يجب  الواليةفي
إجمالي المستفيدين    متطلبات كل منمشروع الطلب    يلبي، يجب أن  للتطبيق. مع قبول المبلغ المخفض  المبلغ المطلوب

 من المشروع والهدف الوطني الذي ُمنح الطلب نقاًطا له. 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة 5.4.2.1

كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تعتبر الفيضانات الساحلية / النهرية الشديدة، والعواصف، واألعاصير 
المخاطر التي األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. يجب أن يخفف كل مشروع مقترح من أحد هذه  المدارية من بين أهم  

 المخاطر المحددة. 

 دوالر 149.296.701,36 مبلغ التخصيص: 5.4.2.2

i. ( خمسين  عن  يقل  ال  ما  يعالج  أن  المناطق بالمئة  (  50يجب  في  المحددة  المخاطر  التمويل  من 
يضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  من الف  MID)المقاطعات( األكثر تأثًرا وتضررا  

(HUD لعام )؛ و 2016 

ii. ( 50قد يعالج ما يصل إلى خمسين  )  من التمويل المخاطر المحددة في المقاطعات األكثر تأثرا بالمئة
 . 2016من الفيضانات التابعة للوالية لعام  MIDوتضررا 
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إعادة تخصيصها للتخطيط اإلقليمي والتخطيط على مستوى  مبلغ إعادة التخصيص: أي أموال متبقية سيتم   5.4.2.3
 الوالية. 

 قيمة الجائزة: 5.4.2.4

i.  :دوالر 10.000.000الحد األقصى للمبلغ 

ii.  :دوالر  3.000.000اقل مبلغ 

 وحدات الحكم المحلي )المدن والمقاطعات( والقبائل الهندية ومجالس الحكومات  المتقدمون المؤهلون: 5.4.2.5

المجتمعات 5.4.2.6 لتنمية  اإلجمالية  المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:    التخفيف -األنشطة 
CDBG-MIT  ؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCDA   (، 9-7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم

 (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:11أ( )) 105و 

i.   السيطرة على الفيضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام

 إدارة مياه األمطار؛

ii.   ،ترميم البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، توفير المولدات، إزالة الحطام

 ؛ الجسور، إلخ(

iii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

iv.  البنية التحتية لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 

vi.  عمليات الشراء أو االستحواذ مع أو بدون مساعدة إعادة توطين، مساعدة دفعة مقدمة، حوافز اإلسكان

 والهدم؛ 

vii.  األنشطة لهادفة لنقل العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

viii.   على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15األقصى البالغ  خدمة عامة ضمن الحد(

 المشورة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ 

ix.   الكوارث التخفيف من حدة مخاطر  تكلفة برنامج منحة  الفيدرالية إلدارة  (  HMGP)حصة  للوكالة 

 ،   CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  هل المنح اإلجمالية  للمشروع المؤ   FEMAالطوارئ  

x.  الكوارث، والتمويل لدعم آثار  الشركات في إجراء تحسينات وتخفيف  التنمية االقتصادية )مساعدة 

"تقوية"   المستقبل؛  في  الكوارث  آثار  من  للتخفيف  التدابير  من  وغيرها  واألنظمة  التقنيات  تطوير 

التجار والمرافق  العمليات المناطق  باستمرار  للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل  ية؛ 

   ؛التجارية أثناء الكوارث وبعدها(

xi.  مقاومة بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  تعلية  يجب 

وفقًا   FEMAية إلدارة الطوارئ  الوكالة الفيدرالللفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين   CFR( من قانون اللوائح الفيدرالية  3)ج( )  60.3بند    44للفقرة  

بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( وفقًا لكافة  1عام ) أو  100فوق مستوى السهل الفيضي على مدار 

)ب(   55.2بند    24رقم    CFRاللوائح الفيدرالية  اإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون  

(، يجب التعلية أو البناء بطريقة مقاومة للفيضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي  3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  
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يFEMA الطوارئ إلى مستوى  أو  لمدة  (  الفيضي  السهل  بمقدار    100فوق مستوى ارتفاع   3عام 

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السهل الفيضي لمدة  

 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنها   100مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة  أقدام على األقل فوق

مثل هذه   للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  مجرد فرصة ضئيلة  معه  توجد  "نشاط 

الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  

اإلجر تشمل  ومحطات  المثال،  الشرطة  ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اءات 

 ؛ و اإلطفاء وخطوط المرافق الرئيسية 

xii.  بأسعار ميسورةإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار، وبناء مشاريع جديدة لإلسكان متعدد األسر . 

 األنشطة غير المؤهلة 5.4.2.7

i.   الطوارئ تلك الخدمات التي يتم تنفيذها ضمن  نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت

االستجابة الفورية لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي  

لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومية وغير الحكومية في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 

لطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى(،  وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، وا

 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات. 

ii.  توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب

لحواجز والسدود  ( لCDBG-MIT)  التخفيف   -للتنمية المجتمعية  برامج المنح اإلجمالية  من صناديق  

 أن: 

a.   تسجيل والحفاظ على مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح المهندسين التابع

األمريكي   للسدود    USACEللجيش  الوطني  المخزون   U.S. Army Corps ofأو 

Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams . 

b.   برنامج إعادة التأهيل سالح المهندسين التابع للجيش األمريكي ضمان أن يتم قبول الهيكل في  

USACE PL 84-99    بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program   الفيضانات غير المساعدة لمشاريع مكافحة  التأهيل  )إعادة 

 االتحادية(؛ 

c. الف للتأمين ضد  برنامج  بموجب  معتمد  الهيكل  أن  من  للوكالة    NFIPيضانات  التأكد  التابع 

 (.FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )

d.   الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في الفيضانات

 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.   الخاصة، التي يشار إليها  مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق

أيًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إلى الربح على  

عكس المرافق المملوكة من قِبل جهة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة 

 للبلدية(، 

iv.  ومراكز تشغيل    حاكمة العام )مثل قاعات المدينة، والم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكوم

 الطوارئ(؛ 



 

 347من  228صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -جمالية لتنمية المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإل

v.   بموجب القانون، )المذكور في قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCD    فإن ()أ  105كمالحظة إلى ،

( الذي يساهم في  CDBG-MIT)  التخفيف -للتنمية المجتمعية  برامج المنح اإلجمالية  مبلغ صناديق 

 دوالر أو أقل.  250.000هو  USACEمشروع 

vi.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582تحظر المادة ،

أ( المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن  U.S.C.  5154  من مدونة قوانين الواليات المتحدة  42)

تنص المادة  على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادية في  الفيضانات في ظروف معينة. و 

حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 

القروض( للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 

جارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفيضانات االتحادية  شخصية أو سكنية أو ت

والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات بموجب القانون االتحادي  

المعمول به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين الفيضانات والحفاظ عليه وفقا  

القانون   يقتضيه  في لما  المساعدة  البرنامج  يوفر  قد ال  الممتلكات.  بشأن هذه  به  المعمول  االتحادي 

 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط. 

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لتلك الملكية طرفًا

يمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر    العام؛ا ويجب أن يكون لالستخدام  خاصً 

االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في المقام  

 األول؛ و

viii. ة بالكوارث. مدفوعات تشجيعية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثر 

 أهلية المشروع: 5.4.2.8

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.   يعالج المخاطر الحالية والمستقبلية المحددة؛ التخفيف المتعلق بالفيضانات الساحلية والنهرية الشديدة

 والعواصف واألعاصير 

iii.   المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  للمنح  المؤهل  النشاط  بتعريف  العنوان  CDBGيفي  الخاص    1تحت 

 أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بديل؛  HCDAبقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية  

iv. يلبي الهدف الوطني للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات CDBG  ، 

v. ات وصيانة المشروع؛ يتضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عملي 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف

 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 إرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو االستحواذ السكنية )فقط(: 5.4.2.9

ولوائح   لمتطلبات  وفقًا  عامة  إرشادات  فرعيًا  متلقٍّ  كل  اإلجمالية  برام سيضع  المنح  المجتمعية  ج    التخفيف   -للتنمية 

(CDBG-MIT)  نشر يجب  اإلضافية.  التأهل  ومتطلبات  المستهدفة  والمناطق  القصوى  المساعدة  مبالغ  لتحديد   ،

ينبغي على   العام قبل االستخدام.  للتعليق  العامة  يُطلب من    GLOاإلرشادات  العامة.  الموافقة على جميع اإلرشادات 

واتباعها. فيما يتعلق بشراء   RARAPلفرعيين تطوير الخطة السكنية لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  المستلمين ا

العقارات، يجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لها أو المخصصة"، على النحو المشار إليه في مادة  

الفيدرالية  49 اللوائح  قانون  يتم  ،  (2) (l))ب(    CFR  24.l0l  من  لها بوضوح  نهائي محدد  تم تحديد استخدام  منطقة 

تحديده في الوقت الذي يتم فيه الحصول على العقار، حيث يجب أن يتم حيازة جميع أو كل العقارات الموجودة داخل  
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المنطقة خالل فترة زمنية محددة على النحو الذي يحدده الجهة الممنوحة أو الكيان المستحوذ على المشروع للمضي 

ًما. قد يتبنى المستلمون الفرعيون إرشادات البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع إلدارة  قد

مليار دوالر لمواجهة إعصار هارفي في تمويل برنامج المنح اإلجمالية   5.676تم تخصيص    :خطة والية تكساس للتعافي من الكوارث 

(. فيما يتعلق بشراء العقارات، البد أن يتم تحديد "منطقة المشروع المحددة أو CDBG-DRارث )التعافي من الكو  -لتنمية المجتمعات  

(، كمنطقة محددة بوضوح للوضع النهائي في ii( )1)ب( ) 101. 24بند  49المخطط لها أو المعينة"، بموجب قانون اللوائح الفيدرالية رقم 

يتم اقتناء كافة العقارات في تلك المنطقة أو جزء كبير منها في غضون فترة زمنية محددة الوقت الذي تم فيه اقتناء العقار، حيث يتعين أن  

 على النحو الذي حددته الجهة الممنوحة أو الجهة الحائزة للمضي قدًما في تنفيذ المشروع.

 في المناطق المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث: 

i.  ارثة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي  يجب أن يكون السبب في هذا الخطر أو تفاقمه هو الك

 ؛ CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاستلمت الجهة الممنوحة لها تخصيص 

ii.   يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا متوقًعا لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

المتاحة )على سبيل المثال،   البيانات  الخسائر المتكررة  أفضل  الفيدرالية إلدارة  ل  RLبيانات  لوكالة 

 والعلوم؛( FEMAالطوارئ 

iii. اإلسكان والتنمية  دارة  يجب تحديد المنطقة المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى يمكن إل

والجمهور تحديد الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسهولة. يُعد التمييز بين   HUDالحضرية  

مهًما، ألن   أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  الشراء  الفرعيعمليات  العقار   المتلقي  تطوير  يعيد  قد 

الغرض من   إذا كان  الشراء )أي،  العقار من خالل برنامج  يتم الحصول على  لم  إذا  المشترى فقط 

االستحواذ شيء آخر غير الحد من المخاطر(. عندما ال يتم الحصول على العقارات من خالل برنامج  

يتم استخدام   المطبقة )وقد ال  الموحدة  التكلفة  الشراء متوافقًا مع مبادئ  شراء، يجب أن يكون سعر 

 و  ؛قبل وقوع الكارثة( FMVالقيمة السوقية العادلة 

iv.   بأنشطة القيام  التطوير  عند  إعادة  لخطط  امتثالهم  من  التأكد  الفرعي  المتلقي  االستحواذ، يجب على 

من  المعتمدة  المخاطر  حدة  من  التخفيف  وخطط  األجل  الطوارئ   طويلة  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة 

FEMA . 
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 معايير االختيار:  5.4.2.10

 النقاط القصوى المعايير 

 نقاط ممكنة  10 مؤشر الكوارث المركب في المقاطعة 

 نقاط  10 ٪10أعلى 

 نقاط  8 ٪ 25أعلى 

 نقاط  5 ٪ 75أعلى 

 نقطة  2 ٪ 25أقل 

 نقطة  0 ٪10أقل 

 نقاط ممكنة  10 مؤشر الضعف االجتماعي

 نقاط  10 مرتفع 

 نقاط  8 متوسط مرتفع 

 نقاط  5 متوسط

 نقطة  2 منخفضمتوسط 

 نقطة  0 منخفض

 نقاط ممكنة  10 نصيب الفرد من القيمة السوقية 

 نقاط  10 دوالر 40.000.00أقل من 

 نقاط  8 دوالر  65.000.00 -دوالر  40.000.01

 نقاط  5 دوالر 100.000.00 - 65.000.01

 نقطة  2 دوالر  250.000.00 -دوالر  100.000.01

 نقطة  0 دوالر أو أكثر 250.000.01

 ممكنة  نقطة LMI  20 الهدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 نقطة LMI    20 مشروع يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقطة LMI   0 مشروع ال يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط ممكنة  5 مشروع ُمحدد في الخطة المحلية المعتمدة

 نقاط 5 المشروع المحدد في الخطة المحلية المعتمدة 

 نقطة 0 مشروع غير محدد 

 ممكنة  نقطة 15 قدرة اإلدارة
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 النقاط القصوى المعايير 

( مع مكتب CDBGلم يتم توقيع عقود لبرامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )

 )تقييم القدرات اإلدارية(( GLOاألراضي العامة )
 نقطة  15ما يصل إلى 

المجتمعات   لتنمية  اإلجمالية  المنح  برامح  بين  مبرمة  لعقود  وفقًا    CDBGاألداء 

  والبرامج و/أو المشروعات GLOومكتب األراضي العامة 
 نقطة  15ما يصل إلى 

 ممكنة  نقطة 25 تأثير المشروع

 نقطة 15 إجمالي مبلغ التقدم للمشروع لكل فرد من إجمالي المستفيدين من المشروع  

داخل   السكان  تعداد  إجمالي  من  المشروع  من  المستفيدين  المئوية إلجمالي  النسبة 

 حدود السلطة )السلطات( 
 نقاط 10

 نقاط ممكنة  5 الرافعة المالية:

من تمويل    ٪1اإلجمالية لتنمية المجتمعات )بحد أدنى  رافعة مالية غير تابعة للمنح  

 المطلوب(  CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 نقاط 5

 لفقرأعلى لالترجيح: معدل 

 * مزيد من التفاصيل حول معايير التقييم ستكون متاحة في إرشادات التطبيق. 

نقطة على األقل إال بعد تمويل كافة طلبات التقديم التي سجلت نقاط  65تحصل على ** لن يتم النظر في الطلبات التي لم 

 أعلى.

   األهداف الوطنية: 5.4.2.11

، )الشراء المنخفض /أو المتوسط(، والحوافز  LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة  UNMالحاجة إلى التخفيف العاجل  

بما ال يقل عن خمسين    LMIنخفضة والمتوسطة  الدخول الم   ذوي؛ يجب أن يستفيد  LMBالمنخفضة /أو المتوسطة  

 .2016اإلعتمادات المالية لمسابقة الوالية لفيضانات ( بالمئة من50)

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة تعزيز  5.4.2.12

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة  

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

ة الصحية،  ( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاي4( التركيبة واالحتياجات السكانية، ) 3االجتماعية االقتصادية، )

( كل العناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل إيجابيًا. يجب أن  6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز  

المنا في  المعقولة  األسعار  ذو  المتعلقة  اإلسكان  للتأثيرات  استجابةً  وذلك  أقلية  بها  يوجد  ال  التي  الفقر  منخفضة  طق 

 بالمخاطر الطبيعية. 

تاريخ بدء البرنامج المقترح هو شهر واحد بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية    الجدول الزمني 5.4.2.13
(HUD على خطة العمل )سنوات من تاريخ بدء البرنامج. 4تاريخ االنتهاء المقترح هو  .الماثلة 
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   هارفي إعصار مخاطر  من لتخفيفل الوالية مسابقة 5.4.3

مسابقة للتخفيف من المخاطر لمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار هارفي   GLOسيجري  

يجوز ة.  واليالتابعة لل  MIDلمناطق األكثر تأثرا وتضررا  ا  ( و HUD)  MID  التابعة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية

للكيانات تنسيق األنشطة وتقديم مشروع مشترك يعبر حدود الوالية القضائية. يجوز لكل متقدم أن يقدم بحد أقصى ثالث  

يجب أن يحتوي كل طلب على مشروع واحد. وبناًء على الطلب، لن يتم منح أي  وثالثة طلبات تقديم مشتركةفردية  طلبات

جوائز للمتقدم على طلبه الثاني، حتى يتم منح جميع المتقدمين المؤهلين الناجحين التمويل مرة واحدة على األقل. إذا  

ال يمكن تقديم نفس المشروع (، ف2016أو    2015متعددة )مثل مسابقات    MITكان مقدم الطلب مؤهالً لمنافسات برنامج  

)المشاريع( في كل مسابقة. إذا كان المشروع مرحلة من مراحل مشروع أكبر، فيجب أن تكون مرحلة المشروع المقدمة 

قابلة للتطبيق كمشروع مستقل. ويتم تشجيع المتقدمين على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعهم المقترحة،  

 حتية الطبيعية أو الخضراء.بما في ذلك البنية الت 

الجائزة )الجوائز( لضمان أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين )  GLOيحتفظ   التمويل من   بالمئة (  50بخيار تأجيل  من 

من التمويل يعالج المخاطر    بالمئة(  50وأن ما ال يقل عن خمسين )  LMIة  توسطالدخول المنخفضة والم   ذوياألشخاص  

LMI  (HUD  )  إدارة اإلسكان والتنمية الحضريةوفقاً  أثرا وتضررا من إعصار هارفي  المحددة في المناطق األكثر ت

  )المقاطعات والرموز البريدية(.

منشوًرا من أجل مسابقة التخفيف من أضرار من أضرار إعصار هارفي في الوالية    GLOنشر مكتب األراضي العامة  

. أصدر  2020أكتوبر  28وكان تاريخ استحقاق الطلبات هو  مليار دوالر 1بقيمة   2020مايو  28المرحل األولى في 

صار هارفي في الوالية طلبًا للمشاريع الممولة بالكامل لمسابقة التخفيف من أضرار إع  GLOمكتب األراضي العامة  

والمناطق األكثر تضرًرا وتأثًرا    HUD MIDفي المناطق األكثر تضرًرا وتأثًرا حسب وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  

 . 2021مايو  21في الوالية بتاريخ 

  اريع التي جزئية ألعلى تطبيقات المش  منًحا  GLO  يجوز أن يقدم مكتب األراضي العامة،  فيما يتعلق باألموال المتبقة

 HUDإلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية    حسبالمناطق األكثر تأثرا وتضررا  حصلت على أعلى الدرجات في مسابقة  

MID    المناطق األكثر تأثرا وتضررا وMID     بالمائة من    50أكثر من    ةأن يكون مبلغ المنحة الجزئي . يجب  الواليةفي

إجمالي المستفيدين    متطلبات كل منمشروع الطلب    يلبي، يجب أن  للتطبيق. مع قبول المبلغ المخفض  المبلغ المطلوب

 من المشروع والهدف الوطني الذي ُمنح الطلب نقاًطا له. 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة 5.4.3.1

اصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية والفيضانات  كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تعتبر األع

تتعرض لها تكساس بشكل كبير. ويجب أن يخفف كل مشروع مقترح من    ينأهم خطرهما  الساحلية/ النهرية الشديدة  

 أحد هذه المخاطر المحددة. 

 :المشمولةالمشاريع  5.4.3.2

  50مليون دوالر أو أكثر، مع ما ال يقل عن    100للمشروع  يتم تعريفه على أنه مشروع بنية تحتية تبلغ تكلفته اإلجمالية  

بغض النظر عن المصدر )المنح اإلجمالية لتنمية  ، CDBG مليون دوالر من تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

، والمنح  CDBG-MITالتخفيف    -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتو ،  CDBG-DR  التعافي من الكوارث-المجتمعات

، يجب أن تتضمن خطة العمل أو التعديل الجوهري  مشمولعند اقتراح مشروع  (.  CDBG  اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ى األخر  CDBG-MITالتخفيف    -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتوصفًا للمشروع والمعلومات المطلوبة ألنشطة  

الجهة  في خطة عمل  المنصوص عليها  التخفيف  احتياجات  تقييم  مع  واالنسجام  التخفيف،  نشاط  تعريف  يلبي  )كيف 

أو تنازل أو شرط بديل،    HCDA)أ( من قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية    105المتلقية لها، واألهلية بموجب المادة  
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خفيف(. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تصف خطة العمل كيف والهدف الوطني، بما في ذلك معايير إضافية ألنشطة الت 

االتساق مع أنشطة التخفيف  بمعايير إضافية لألهداف الوطنية للمشروعات المغطاة بما في ذلك:    مشموليفي المشروع ال

في ذلك  ؛ اثبات فعالية واستدامة المشروع على المدى الطويل بما  MIDاألخرى في نفس المنطقة األكثر تأثراً وتضرراً  

تشغيله وصيانته؛ وإثبات أن فوائد المشروع المشمول تفوق تكاليفه.  قد يكون هناك تأخير في منح أي مشروع مشمول  

 إلضافة تفاصيل المشروع في تعديل جوهري الحق. 

 دوالر 975.704.817,11 مبلغ التخصيص: 5.4.3.3

i.   األكثر من التمويل المخاطر المحددة في المناطق  بالمئة  (  50)خمسين  والبد أن يعالج ما ال يقل عن

وتضرراً  إلدارة    MID  تأثراً  )التابعة  الحضرية  والتنمية  والرموز  HUDاإلسكان  )المقاطعات   )

 البريدية(. 

ii.   المناطق من التمويل المخاطر المحددة في مقاطعات  بالمئة  (  50)خمسين  والبد أن يعالج ما يصل إلى

 بالوالية.بإعصار هارفي  MID األكثر تأثراً وتضرراً 

iii. منح اإلجمالية  قد تصبح المناطق اإلضافية داخل المقاطعات التي لم يتم ذكرها صراحةً كمواقع مؤهلة لل

إنفاق تمويل   CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية   إثبات كيف سيؤدي  الممكن  إذا كان من 

اإلجمالية   المجتمعية  المنح  بشكل   في  CDBG-MIT    التخفيف   - للتنمية  التخفيف  إلى  المجال  هذا 

بالمياه في   المحددة داخل منطقة مؤهلة )على سبيل المثال، مشاريع االحتفاظ  المخاطر  ملموس من 

خارج  من  المتقدمون  يأتي  قد  المؤهلة(.  المنطقة  في  النهر  مجرى  في  الفيضانات  من  للحد  المنبع 

دارة  من إعصار هارفي وفقا إلو المناطق األكثر تأثراً وتضرراً     MID  األكثر تأثراً وتضرراً المناطق  

الوالية، لكن يجب عليهم الدخول في اتفاقية محلية أو  في     HUD MIDاإلسكان والتنمية الحضرية  

دارة  بإعصار هارفي التابعة إل   MIDمذكرة تفاهم مع كيان حكومي من المناطق األكثر تأثرا وتضررا 

ضرية والوالية التي تمثل منطقة يعمل المشروع على التخفيف من حدة المخاطر اإلسكان والتنمية الح

 التي تعرضت لها.

التخفيف   5.4.3.4 لبرنامج  تخصيصها  إعادة  سيتم  األولى  المرحلة  من  متبقية  أموال  أي  التخصيص:  إعادة  مبلغ 
 اإلقليمي.

 قيمة الجائزة: 5.4.3.5

i.  دوالر  100.000.000للمشروع:  قيمةأقصى 

ii. دوالر  5.000.000مشروع: ال  قيمةالحد األدنى ل 

 المتقدمون المؤهلون:  5.4.3.6

i. )وحدات الحكومة المحلية )المدن والمقاطعات 

ii.  القبائل الهندية؛ 

iii. مجالس الحكومات; 

iv.  ؛ واليةالوكاالت 

v.  بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الغرض الخاص مناطق 

vi.  مناطق المرافق البلدية؛ 

vii.  مناطق مراقبة المياه وتحسينها؛ 

viii.  المرافق الخاصة؛ مناطق 
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ix.  مناطق الفيضان والصرف الصحي؛ و 

x. .مناطق المالحة 

xi.  سلطات الموانئ؛ و 

xii.  .السلطات النهرية 

اإلجمالية   5.4.3.7 المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعية  األنشطة    التخفيف   -للتنمية 
CDBG-MIT  ؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCDA   (، 9-7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم

 (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:11)أ( ) 105و 

i.   السيطرة على الفيضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام

 إدارة مياه األمطار؛

ii.  المولدات، إزالة الحطام،  ترميم البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، توفير

 الجسور، إلخ(؛ 

iii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

iv.  البنية التحتية لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 

vi.   عمليات االستحواذ أو التملك بمساعدة أو بدون مساعدة إعادة التوطين، وبمساعدة دفع مقدم، وحوافز اإلسكان

 والهدم؛

vii.  حوافز اإلسكان 

viii.  العائالت خارج السهول الفيضية؛ األنشطة لهادفة لنقل 

ix.   على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ(

 المشورة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ 

x.   الكوارث التخفيف من حدة مخاطر  تكلفة برنامج منحة  المنح  (  HMGP) حصة  المؤهل  للمشروع 

 ،  CDBG-MIT التخفيف -للتنمية المجتمعية اإلجمالية 

xi.  الكوارث، والتمويل لدعم آثار  الشركات في إجراء تحسينات وتخفيف  التنمية االقتصادية )مساعدة 

التدابي من  وغيرها  واألنظمة  التقنيات  "تقوية"  تطوير  المستقبل؛  في  الكوارث  آثار  من  للتخفيف  ر 

العمليات  باستمرار  للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل  التجارية؛  والمرافق  المناطق 

   ؛التجارية أثناء الكوارث وبعدها(

xii. مق بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  تعلية  اومة يجب 

وفقًا   FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  للفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين    CFR( من قانون اللوائح الفيدرالية  3)ج( )  60.3بند    44للفقرة  

تفاعه سنويًا( وفقًا لكافة بالمئة من فرصة ار 1عام ) أو  100فوق مستوى السهل الفيضي على مدار 

)ب(    55.2بند    24رقم    CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  

(، يجب التعلية أو البناء بطريقة مقاومة للفيضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي  3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  

السهل  FEMA الطوارئ إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  لمدة  (  بمقدار    100الفيضي   3عام 
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عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السهل الفيضي لمدة  

 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنها   100يضي لمدة أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الف

مثل هذه   للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  مجرد فرصة ضئيلة  معه  توجد  "نشاط 

الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  

المستشفيات   الحرجة  اإلجراءات  تشمل  ومحطات  المثال،  الشرطة  ومراكز  المسنين  رعاية  ودور 

 ؛ اإلطفاء وخطوط المرافق الرئيسية 

xiii.  بأسعار ميسورةإعادة التأهيل، وإعادة اإلعمار، وبناء مشاريع جديدة لإلسكان متعدد األسر.   

 األنشطة غير المؤهلة 5.4.3.8

i.   تنفيذها ضمن  نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي يتم

االستجابة الفورية لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي  

لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومية وغير الحكومية في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 

فق الطوارئ في المستشفى(،  وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرا

 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات. 

ii.  توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب

 ( للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT) التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية من صناديق 

a. ى مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح المهندسين التابع  تسجيل والحفاظ عل

 أو المخزون الوطني للسدود.   USACEللجيش األمريكي 

b.  ضمان أن يتم قبول الهيكل في برنامج إعادة التأهيل سالح المهندسين التابع للجيش األمريكي

USACE PL 84-99    غير الفيضانات  مكافحة  لمشاريع  المساعدة  التأهيل  )إعادة  ب 

 االتحادية(؛ 

c.   الفيضانات للتأمين ضد  برنامج  بموجب  معتمد  الهيكل  أن  من  للوكالة    NFIPالتأكد  التابع 

 (.FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )

d.  فيضانات  الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في ال

 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.   مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي يشار إليها

أيًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إلى الربح على  

من قِبل جهة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة   عكس المرافق المملوكة

 للبلدية(، 

iv.  ومراكز تشغيل    حاكمالمباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام )مثل قاعات المدينة، والم

 الطوارئ(؛ 

v.   بموجب القانون، )المذكور في قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCD   فإن ()أ  105  كمالحظة إلى ،

( الذي يساهم CDBG-DRالتعافي من الكوارث )-مبلغ صناديق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 دوالر أو أقل.  250.000هو  USACEفي مشروع 

vi.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582تحظر المادة ،

أ( المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن  U.S.C.  5154  المتحدة  من مدونة قوانين الواليات  42)
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الفيضانات في ظروف معينة. وتنص المادة  على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادية في  

حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 

اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات  القروض( للفرد من أجل"

شخصية أو سكنية أو تجارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفيضانات االتحادية  

والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات بموجب القانون االتحادي  

شخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين الفيضانات والحفاظ عليه وفقا  المعمول به وان ذلك ال

في  المساعدة  البرنامج  يوفر  قد ال  الممتلكات.  بشأن هذه  به  المعمول  االتحادي  القانون  يقتضيه  لما 

 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط. 

vii. تمويل لتسديد مالكي المنازل أو األعمال التجارية أو الكيانات )بخالف المستفيدين  ال يجوز استخدام ال

من المنح والحكومات المحلية والمستلمين الفرعيين المذكورين أعاله( ألنشطة التخفيف التي أنجزت  

 قبل تاريخ تطبيق إشعار السجل الفيدرالي؛ 

viii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لتلك الملكية طرفًا

يمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر    العام؛خاًصا ويجب أن يكون لالستخدام  

النفع على الكيانات الخاصة في المقام  االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود ب

 األول؛ و

ix.  .مدفوعات تشجيعية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث 

 أهلية المشروع:  5.4.3.9

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.   والمستقبلية الحالية  المخاطر  المدارية    المحددة؛يعالج  والعواصف  األعاصير  من  التخفيف 

 الشديدة؛ والمنخفضات والفيضانات الساحلية / النهرية 

iii.   المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  للمنح  المؤهل  النشاط  بتعريف  العنوان  CDBGيفي  الخاص    1تحت 

   أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بديل؛ HCDAبقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية  

iv.  دف الوطني للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتيلبي اله CDBG  ، 

v.  و المشروع؛يتضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عمليات وصيانة 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف

 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 راء أو االستحواذ السكنية )فقط(:إرشادات البرنامج ألنشطة الش 5.4.3.10

-CDBG)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  سيضع كل متلقٍّ فرعيًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح  

MIT) لتحديد مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستهدفة ومتطلبات التأهل اإلضافية. يجب نشر اإلرشادات العامة ،

الموافقة على جميع اإلرشادات العامة. يُطلب من المستلمين الفرعيين   GLOللتعليق العام قبل االستخدام. ينبغي على  

واتباعها. قد يتبنى المستلمون الفرعيون إرشادات    RARAPقال  تطوير الخطة السكنية لمكافحة النزوح ومساعدة االنت 

من  للتعافي  تكساس  والية  خطة  بموجب  لإلدارة  الخاضع  المحلي  واالستحواذ  الشراء  لبرنامج  المستخدمة  البرنامج 

  كوارث التعافي من ال-مليار دوالر في تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 5.676الكوارث: إعصار هارفي بمبلغ 

CDBG-DR  . ،"فيما يتعلق بشراء العقارات، يجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لها أو المخصصة

، منطقة تم تحديد استخدام  (2) (l))ب(    CFR  24.l0l من قانون اللوائح الفيدرالية  49على النحو المشار إليه في مادة  
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ذي يتم فيه الحصول على العقار، حيث يجب أن يتم حيازة جميع أو كل نهائي محدد لها بوضوح يتم تحديده في الوقت ال

العقارات الموجودة داخل المنطقة خالل فترة زمنية محددة على النحو الذي يحدده الجهة الممنوحة أو الكيان المستحوذ  

  .على المشروع للمضي قدًما.

 في المناطق المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث: 

i. بب في هذا الخطر أو تفاقمه هو الكارثة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي  يجب أن يكون الس

 ؛ CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاستلمت الجهة الممنوحة لها تخصيص 

ii.   يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا متوقًعا لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

الخسائر المتكررة   المتاحة )على سبيل المثال، بيانات  البيانات  الفيدرالية إلدارة  ل  RLأفضل  لوكالة 

 والعلوم؛( FEMAالطوارئ 

iii. اإلسكان والتنمية  دارة  ث بوضوح حتى يمكن إليجب تحديد المنطقة المستهدفة للحد من مخاطر الكوار

والجمهور تحديد الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسهولة. يُعد التمييز بين   HUDالحضرية  

مهًما، ألن   أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  الشراء  الفرعيعمليات  العقار   المتلقي  تطوير  يعيد  قد 

يتم الحصول عل لم  إذا  الغرض من  المشترى فقط  إذا كان  الشراء )أي،  العقار من خالل برنامج  ى 

االستحواذ شيء آخر غير الحد من المخاطر(. عندما ال يتم الحصول على العقارات من خالل برنامج  

يتم استخدام   المطبقة )وقد ال  الموحدة  التكلفة  الشراء متوافقًا مع مبادئ  شراء، يجب أن يكون سعر 

 قبل وقوع الكارثة(؛ و  FMVالقيمة السوقية العادلة 

iv.   التطوير إعادة  لخطط  امتثالهم  من  التأكد  الفرعي  المتلقي  االستحواذ، يجب على  بأنشطة  القيام  عند 

الطوارئ إلدارة  الفدرالية  الوكالة  من  المعتمدة  المخاطر  حدة  من  التخفيف  وخطط  األجل   طويلة 

FEMA . 

 

 

 معايير االختيار:  5.4.3.11

 النقاط القصوى المعايير  

 نقاط ممكنة  10 مؤشر الكوارث المركب في المقاطعة 

 نقاط  10 ٪10أعلى  

 نقاط  8 ٪ 25أعلى 

 نقاط  5 ٪ 75أعلى 

 نقطة  2 ٪ 25أقل 

 نقطة  0 ٪10أقل 

 نقاط ممكنة  SoVi 10 مؤشر الضعف االجتماعي
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 النقاط القصوى المعايير  

 نقاط  10 مرتفع 

 نقاط  8 متوسط مرتفع 

 نقاط  5 متوسط

 نقطة  2 منخفضمتوسط 

 نقطة  0 منخفض

 نقاط ممكنة  10 نصيب الفرد من القيمة السوقية 

 نقاط  10 دوالر 40.000.00أقل من 

 نقاط  8 دوالر  65.000.00 -دوالر  40.000.01

 نقاط  5 دوالر 100.000.00 - 65.000.01

 نقطة  2 دوالر  250.000.00 -دوالر  100.000.01

 نقطة  0 دوالر أو أكثر 250.000.01

 ممكنة  نقطة LMI  20 الهدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 نقطة  LMI   20 مشروع يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقطة  LMI   0 مشروع ال يلبي الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط ممكنة  5 مشروع ُمحدد في الخطة المحلية المعتمدة

 نقاط  5 المشروع المحدد في الخطة المحلية المعتمدة 

 نقطة  0 مشروع غير محدد

 ممكنة  نقطة 15 قدرة اإلدارة

( مع مكتب األراضي CDBGلم يتم توقيع عقود لبرامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )

 )تقييم القدرات اإلدارية( ( GLOالعامة )
 نقطة  15ما يصل إلى 

المجتمعات   لتنمية  اإلجمالية  المنح  برامح  بين  مبرمة  لعقود  وفقًا  ومكتب   CDBGاألداء 

   والبرامج و/أو المشروعات GLOاألراضي العامة 
 نقطة  15ما يصل إلى 

 ممكنة  نقطة 25 تأثير المشروع

 نقطة  15  إجمالي المستفيدين من المشروعإجمالي مبلغ التقدم للمشروع لكل فرد من 

حدود  داخل  السكان  تعداد  إجمالي  من  المشروع  من  المستفيدين  إلجمالي  المئوية  النسبة 

 السلطة )السلطات(
 نقاط  10

 نقاط ممكنة  5 الرافعة المالية:

من تمويل    ٪1بحد أدنى  )  CDBGرافعة مالية غير تابعة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  

   المطلوب( CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 نقاط  5

 نقاط ممكنة  5 سرعة التعافيتدابير التخفيف / 
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 النقاط القصوى المعايير  

 نقاط  5 التدابير المتخذة من جانب المتقدم

 لفقرأعلى لمعدل  :الترجيح

 * مزيد من التفاصيل حول معايير التقييم ستكون متاحة في إرشادات التطبيق. 

نقطة على األقل إال بعد تمويل كافة طلبات التقديم التي سجلت نقاط  65** لن يتم النظر في الطلبات التي لم تحصل على 

 أعلى.

   األهداف الوطنية: 5.4.3.12

، )الشراء المنخفض /أو المتوسط(، والحوافز  LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة  UNMالحاجة إلى التخفيف العاجل  

بما ال يقل عن خمسين    LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة    ذوي؛ يجب أن يستفيد  LMBالمنخفضة /أو المتوسطة  

 .  اإلعتمادات المالية لمسابقة الوالية لتخفيف مخاطر إعصار هارفي( بالمئة من50)

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي تعزيز مراجعة 5.4.3.13

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة  

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4التركيبة واالحتياجات السكانية، )   (3االجتماعية االقتصادية، )

( كل العناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل إيجابيًا. يجب أن  6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز  

أق بها  يوجد  ال  التي  الفقر  منخفضة  المناطق  في  المعقولة  األسعار  ذو  المتعلقة  اإلسكان  للتأثيرات  استجابةً  وذلك  لية 

 بالمخاطر الطبيعية. 

تاريخ بدء البرنامج المقترح هو شهرا واحدا بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية    الجدول الزمني 5.4.3.14
(HUD .على خطة العمل هذه. تاريخ االنتهاء المقترح هو عشر سنوات من تاريخ بدء البرنامج ) 
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 2018 تكساس  جنوب  فيضانات أضرار حدة من تخفيفالواليةلل مسابقة 5.4.4

ثرا وتضررا حسب المناطق األكثر تأ  مسابقة التخفيف لمعالجة المخاطر في  GLO  مكتب األراضي العامة  جرييس

والتنمية الحضرية   وتأثرا    HUD MIDوزارة اإلسكان  من فيضانات  في الوالية    MIDوالمناطق األكثر تضررا 

سيشمل المتقدمون المؤهلون وحدات الحكومة المحلية )المدن والمقاطعات( والقبائل الهندية  .  2018جنوب تكساس عام  

ل  ومجالس الحكومات. يجوز للكيانات تنسيق األنشطة وتقديم مشروع مشترك يتجاوز حدود الوالية القضائية. يجوز لك 

ن مقدم الطلب الوحيد أو باالشتراك مع والية )نطاقات( أخرى. يجب أن  ، سواء كامتقدم تقديم ما مجموعه تطبيقين

، لن يتم منح أي متقدم لطلبهم الثاني حتى يتم منح جميع المتقدمين  من مشروع واحد. بناًء على الطلب  يتكون كل تطبيق 

التخفيف  سابقات برنامج  المؤهلين الناجحين التمويل مرة واحدة على األقل. إذا كان مقدم الطلب مؤهالً للعديد من م 

(MIT  )فال يمكن تقديم نفس المشروع )المشاريع(  أو مسابقات إعصار هارفي(  2016أو    2015،  المثال  على سبيل ،

، فيجب أن تكون مرحلة المشروع المقدم رة عن مرحلة من مراحل مشروع أكبرفي كل مسابقة. إذا كان المشروع عبا

نية التحتية  بما في ذلك الب   القائمة على الطبيعةم تشجيع المتقدمين على دمج الحلول  قابلة للتطبيق كمشروع قائم بذاته. يت 

 في مشاريعهم المقترحة.  الطبيعية أو الخضراء

( في المائة من األموال يستفيد منها األشخاص 50بخيار تأجيل المنح لضمان أن ما ال يقل عن خمسين )  GLOيحتفظ  

( في المائة على األقل من األموال تعالج المخاطر المحددة 50ن خمسين )وأ  LMIذوو الدخل المنخفض والمتوسط  

الحضريةفي   والتنمية  اإلسكان  وزارة  حسب  وتضررا  تأثرا  ااألكثر  جنوب    فيضانات  في  HUD MID  المناطق 

 )مقاطعات هيدالجو(.  2018تكساس 

 :التواصل لتحديد المخاطر 5.4.4.1

احتياجات التخفيف، فإن الفيضانات الساحلية/النهرية الشديدة والعواصف واألعاصير هي من  كما هو موضح في تقييم  
بين المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها تكساس بشكل أكبر. يجب على كل مشروع مقترح التخفيف من أحد هذه المخاطر 

 المحددة. 
 

 دوالر أمريكي  4.047.240مبلغ التخصيص:  5.4.4.2

i. ( في المائة من األموال المخاطر المحددة في المناطق األكثر  50ن خمسين )يجب أن يعالج ما ال يقل ع

 HUDحسب إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  2018تضرًرا وتأثًرا في فيضانات جنوب تكساس 

MIDمقاطعة هيدالغو(؛( ) 

ii. ( في المائة من األموال المخاطر المحددة في المناطق األك 50قد يعالج ما يصل إلى خمسين )  ثر تضرًرا

 في الوالية )مقاطعتا كاميرون وجيم ويلز(؛   2018في فيضانات جنوب تكساس    (MID) وتأثًرا 

 مبلغ الجائزة: 5.4.4.3

i.  :دوالر أمريكي  1.000.000المبلغ األقصى 

ii.  :دوالر أمريكي  250.000المبلغ األدنى 
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 . والقبائل الهندية ومجالس الحكومات.وحدات الحكومة المحلية )المدن والمقاطعات(   المتقدمون المؤهلون: 5.4.4.4

المؤهلة: 5.4.4.5 المجتمعات  األنشطة  لتنمية  اإلجمالية  المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة   -جميع 
(  a)  105(، و  a( )1-5)  105القسم    HCDAقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية  ؛  CDBG-MITالتخفيف

 المثال ال الحصر: (، بما في ذلك على سبيل a( )11) 105( ، و 7-9)

i. تحسين التحكم في الفيضانات والصرف، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام إدارة مياه األمطار؛ 

ii.   تحسينات البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، والشوارع، وتوفير المولدات، وإزالة

 األنقاض، والجسور، وما إلى ذلك(؛ 

iii. لخضراء؛ البنية التحتية الطبيعية أو ا 

iv. ؛ البنية التحتية لالتصاالت 

v. المرافق العامة؛ 

vi.  وحوافز المقدمة،  الدفعة  ومساعدة  التوطين،  إعادة  في  المساعدة  بدون  أو  مع  االستحواذ  أو  الشراء 

 اإلسكان، والهدم؛ 

vii.  األنشطة المصممة إلعادة توطين العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

viii.   سقف العامة ضمن  المائة    15الخدمة  واالستشارات  في  اإلسكان،  استشارات  المثال،  سبيل  )على 

 القانونية، والتدريب الوظيفي، والصحة العقلية، وخدمات الصحة العامة(؛

ix. ( مشاركة تكاليف برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارثHMGP  )  وفقاً للوكالة الفيدرالية

-CDBGالتخفيف   -ة المجتمعاتمع حصة مشروع المنح اإلجمالية لتنمي  FEMAإلدارة الطوارئ  

MIT المؤهل؛ 

x.   تحسينات تركيب  الشركات على  الكوارثالتنمية االقتصادية )مساعدة  آثار  من  التخفيف  ؛ وتقنيات 

للت  األخرى  والتدابير  واألنظمة  التقنيات  تطوير  لدعم  المستقبلية؛  التمويل  الكوارث  آثار  من  خفيف 

التجارية"تعزيز والمرافق  المناطق  باستمرار ؛  ''  للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل 

 ؛ ات التجارية أثناء وبعد الكوارث(العملي

xi.   يجب ترقية الهياكل غير السكنية لترتقي إلى مستوى المعايير الموضحة في هذه الفقرة أو لكي تقاوم

قاومة الفيضانات في  الخاصة بم   FEMAالفيضانات، وفقًا لمعايير الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  

أو المعيار الالحق ، حتى ما يزيد عن قدمين على األقل   CFR 60.3(c)(3)(ii) 44السجل الفيدرالي  

لـ الفيضي  السهل  ارتفاع  بنسبة    100من  أو فرصة سنوية   ( جميع    1عام  تكون  يجب أن  بالمائة(. 

ضمن نطاق    CFR 55.2(b)(3) 24اإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في السجل الفيدرالي  

بالمائة( أو مقاومة للفيضانات )وفقًا لمعايير  0.2عام )أو فرصة سنوية بنسبة  500السهل الفيضي لـ 

عام أو    500(( إلى أعلى من مستوى السهل الفيضي لـ  FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

عام غير متاح،    500لسهل الفيضي لـ  عام. إذا كان ارتفاع ا  100أقدام فوق ارتفاع السهل الفيضي لـ  3

لـ الفيضي  السهل  في  الحرج  اإلجراء  مقاوًما    100وكان  أو  مرتفًعا  الهيكل  يكون  أن  فيجب  عام، 

ف اإلجراءات الحرجة على    100أقدام فوق ارتفاع السهل الفيضي لـ  3للفيضانات على األقل   عام. تُعرَّ

جدًا، ألن مثل هذا الفيضان قد يؤدي إلى خسائر  أنها "نشاط تكون فرصة حدوث الفيضانات فيه كبيرة  

تشمل   المثال،  سبيل  على  بالممتلكات".  أضرار  إلحاق  أو  لألشخاص  إصابات  أو  األرواح  في 
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الشرطة ومحطات اإلطفاء وخطوط   المسنين ومراكز  المستشفيات دور رعاية  الحرجة  اإلجراءات 

 المرافق الرئيسية؛ 

xii. ديد لمساكن ميسورة التكلفة متعددة العائالت.إعادة التأهيل والتعمير والبناء الج 

 األنشطة غير المؤهلة 5.4.4.6

i.   في تنفيذها  يتم  التي  الخدمات  تلك  تعني  للطوارئ  االستجابة  خدمات  للطوارئ.  االستجابة  خدمات 

االستجابة الفورية لكارثة أو حالة طوارئ أخرى من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار  

قبل فرق الطوارئ الحكومية وغير الحكومية في الوالية في حاالت طوارئ   التي تلحق باألصول من

السالمة العامة والحرائق وإنفاذ القانون واالستجابة للطوارئ والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق  

 الطوارئ في المستشفيات(، والموظفين والوكاالت والسلطات ذات الصلة. 

ii. ية للهيكل الذي كان موجودًا قبل وقوع الكارثة. يتم تخصيص  توسيع السد إلى ما بعد البصمة األصل

 للسدود من أجل: CDBG-MITالتخفيف  -صناديق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

a.   تسجيل اإلدخاالت المتعلقة بهذه الهياكل في قاعدة بيانات الجسر الوطنية فيUSACE   أو
 الجرد الوطني للسدود والحفاظ عليها؛ 

b. التأهيل    لتأكد من قبول ا )المساعدة غير    USACE PL 84-99الهيكل في برنامج إعادة 
 الفيدرالية إلعادة تأهيل مشاريع مكافحة الفيضانات(؛ 

c.   للوكالة التابع  الفيضانات  ضد  للتأمين  الوطني  البرنامج  بموجب  الهيكل  اعتماد  ضمان 
 ؛ و (FEMA NFIP) الفيدرالية إلدارة الطوارئ

d.   التي توضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في الفيضانات  االحتفاظ بوثائق الملف
 والوثائق التي تشير إلى أن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.  مساعدة مرفق مملوك للقطاع الخاص ألي غرض من األغراض. المنفعة الخاصة، التي يشار إليها

للمستثمرين، مملوكة ل المملوكة  المرافق  باسم  إلى  أيًضا  الخاص وهي تهدف  القطاع  من  مستثمرين 

الربح بدالً من أن تكون مملوكة من هيئة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، تعاونية أو مرفق مملوك  

 للبلدية(؛ 

iv.   ،والمحاكم المدينة،  قاعات  المثال،  للدولة )على سبيل  العام  للتصرف  المستخدمة  والمرافق  المباني 

 ومراكز عمليات الطوارئ(؛ 

v.   مدون في قانون( ،بموجب القانونHCD    105كمالحظة إلى  (a فإن مبلغ صناديق المنح اإلجمالية ،))

المجتمعات غير    CDBG-MITالتخفيف  -لتنمية  المساعدة  مشروع  في  بها  المساهمة  يمكن  التي 

 دوالر أو أقل؛ 250.000( هو USACE) الفيدرالية إلعادة تأهيل مشاريع مكافحة الفيضانات

vi. بصيغته المعدلة  1994من قانون إصالح التأمين الوطني ضد الفيضانات لعام    582سم  يحظر الق ،

(42 U.S.C. 5154a  ،تقديم المساعدة في حاالت كارثة الفيضانات في ظروف معينة. بشكل عام )

تنص على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة فيدرالية لإلغاثة في حاالت الكوارث متوفرة في منطقة 

الف أجل كارثة  من  إلى شخص  القرض(  لمساعدة  مدفوعات  أي  ذلك  في  )بما  دفعة  لسداد  يضانات 

"اإلصالح أو االستبدال أو الترميم" لألضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصية أو سكنية أو تجارية  

إذا كان هذا الشخص قد تلقى في أي وقت مساعدة فيدرالية لكارثة الفيضانات التي كانت مشروطة 

لشخص قد حصل أوالً على تأمين ضد الفيضانات بموجب القانون الفيدرالي المعمول به بأن يكون ا
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وفشل الشخص الحقًا في الحصول على تأمين ضد الفيضانات والحفاظ عليه كما هو مطلوب بموجب 

القانون الفيدرالي المعمول به بشأن هذه الممتلكات. ال يجوز تقديم أي مساعدة في حاالت الكوارث 

 أو استبدال أو ترميم ممتلكات لشخص فشل في تلبية هذا المطلب؛ إلصالح 

vii.  إذا تم شراء الممتلكات من خالل االستمالك، فإن االستخدام النهائي لتلك الممتلكات قد ال يفيد طرفًا

العام، ولكن ال   العام؛ يمكن استخدام االستمالك لالستخدام  خاًصا معينًا ويجب أن يكون لالستخدام 

الستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة  يجوز تفسير ا

 في المقام األول؛

viii. .المدفوعات التحفيزية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة 

 أهلية المشروع: 5.4.4.7

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii. مخاطر الفيضانات الساحلية والنهرية والعواصف ب  قةالمتعل  يعالج المخاطر الحالية والمستقبلية المحددة

 واألعاصير الشديدة؛ 

iii.   المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  للمنح  المؤهل  النشاط  بتعريف  من    CDBGيفي  الباب األول  بموجب 

 أو بموجب تنازل أو مطلب بديل؛   HCDAقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية 

iv. ة المجتمعات يلبي الهدف الوطني للمنح اإلجمالية لتنميCDBG ؛ 

v.  يتضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عمليات المشروع وصيانته؛ 

vi.   معقولة البناء  تكاليف  أن  من  للتأكد  الصحيح  مكانها  في  التكلفة  من  التحقق  تكون ضوابط  أن  يجب 

 ومتسقة مع تكاليف السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 االستمالك السكني )فقط(: إرشادات البرنامج ألنشطة االستحواذ أو  5.4.4.8

 CDBG-MITالتخفيف  -سيضع كل مستفيد فرعي إرشادات وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

األهلية   ومتطلبات  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ومنطقة  المستهدفة  المنطقة  ومواقع  القصوى  المساعدة  مبالغ  لتحديد 

( على جميع GLOي العام قبل االستخدام. يجب أن يوافق مكتب األراضي العامة )اإلضافية. يجب نشر اإلرشادات للرأ

اإلرشادات. يجب على المستفيدين الفرعيين تطوير واتباع خطة المساعدة في مكافحة النزوح وإعادة التوطين السكنية   

(RARAPقد يتبنى المستفيدون الفرعيون إرشادات البرنامج المستخدمة في برنامج االس .)  تحواذ واالستمالك المحلي

مليار دوالر في تمويل المنح    5.676المدار بموجب خطة والية تكساس للتعافي من الكوارث: إعصار هارفي مقابل  

. فيما يتعلق بشراء العقارات، يجب أن تكون "منطقة المشروع CDBG-MITالتخفيف   -اإلجمالية لتنمية المجتمعات

، منطقة CFR24.l0l (b) (l) (ii) 49"، كما هو مشار إليه في السجل الفيدرالي  المقصودة أو المخطط لها أو المعينة

تم فيها تحديد استخدام نهائي محدد بوضوح يتم تحديده في الوقت الذي يتم فيه شراء العقار، حيث يجب الحصول على  

يد من المنحة أو الكيان المستحوذ جميع أو أغلب الممتلكات داخل المنطقة خالل فترة زمنية محددة وفقًا لما يحدده المستف

 على المشروع للمضي قدًما.
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المنطقة    لتعيين  الفرعي وضع معايير في سياساته وإجراءاته  المستفيد  أو استحواذ، يجب على  إلجراء عملية شراء 

 الخاضعة لعملية االستحواذ، وفقًا للمتطلبات التالية: 

 في منطقة الحد من مخاطر الكوارث: 

i. خطر قد حصل أو تفاقم بسبب الكارثة المعلنة رئاسيًا والتي تلقى المستفيد من أجلها مخصصات  يجب أن يكون ال

 ؛CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ii.  يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا يمكن التنبؤ به لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح

م المتاحة )على سبيل المثال، بيانات الخسارة المتكررة من الوكالة الفيدرالية  من أفضل البيانات والعلو 

 (؛ FEMA RLإلدارة الطوارئ 

iii.   يجب تحديد منطقة الحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى تتمكن إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية

(HUD  المحددة المنطقة  داخل  الموجودة  العقارات  تحديد  من  والناس  بين  (  التمييز  يعد  بسهولة. 

تطوير  يعيد  قد  الفرعي  المستفيد  ألن  مهًما،  أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  االستحواذ  عمليات 

الممتلكات المكتسبة فقط إذا لم يتم الحصول على العقار من خالل برنامج االستحواذ )أي أن الغرض  

ال يتم الحصول على العقارات من خالل   من االستحواذ كان شيئًا آخر غير الحد من المخاطر(. عندما

برنامج االستحواذ، يجب أن يكون سعر الشراء متسقًا مع مبادئ التكلفة الموحدة المعمول بها )وقد ال 

 قبل الكارثة(؛   FMV يتم استخدام القيمة السوقية العادلة

iv. ة التطوير طويلة األجل  عند تنفيذ أنشطة االستحواذ، يجب على المستفيد الفرعي التأكد من امتثاله إلعاد

 (.FEMAوخطط التخفيف من المخاطر المعتمدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية )

   معايير االختيار: 5.4.4.9

 2018لعام  آثار فيضانات جنوب تكساسمعايير تسجيل درجات مسابقة والية تكساس للتخفيف من  : 7-5الجدول 

 عدد النقاط األقصى  المعيار

نقاط ممكنة  10 المركب للمقاطعةمؤشر الكوارث   

نقاط  10 %10أعلى   

نقاط  8 % 25أعلى   

نقاط  5 % 75أعلى   

 نقطتين %25أدنى 

نقطة  0 %10أدنى   

نقاط ممكنة  10 مؤشر الضعف االجتماعي   

نقاط  10 مرتفع   

نقاط  8 متوسط إلى مرتفع  

نقاط  5 متوسط  
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 عدد النقاط األقصى  المعيار

 نقطتين متوسط إلى منخفض 

نقطة  0 منخفض  

نقاط ممكنة  10 السوقية للفرد القيمة   

نقاط  10 دوالر 40.000,00أقل من   

نقاط  8 دوالر 65.000,00 –  40.000,01  

نقاط  5 دوالر  100.000,00 –  65.000,01  

 نقطتين 250.000,00  –  100.000,01

نقطة  0 أو أكثر 250.000,01  

نقطة ممكنة  LMI 20الهدف الوطني لذوي الدخل المنخفض والمتوسط   

نقطة  LMI 20الهدف الوطني لذوي الدخل المنخفض والمتوسط  المشروع يفي  

نقطة  LMI 0الهدف الوطني لذوي الدخل المنخفض والمتوسط  المشروع ال يفي  

نقاط ممكنة 5 تم تحديد المشروع في الخطة المحلية المعتمدة   

نقاط  5 تحديد المشروع في الخطة المحلية المعتمدة تم   

نقطة  0 لم يتم تحديد المشروع  

نقطة ممكنة 15 القدرة اإلدارية   

نقطة 15ما يصل إلى  ( قييم القدرات اإلدارية )ت GLOع مكتب األراضي العامة م CDBG ال توجد عقود  

نقطة 15ما يصل إلى  المشاريعو / أو البرامج و / أو  GLO CDBG األداء على عقود  

نقطة ممكنة  25 تأثير المشروع   

نقطة  15 إجمالي مبلغ طلبات المشروع لكل المستفيدين من المشروع  

النسبة المئوية إلجمالي المستفيدين من المشروع من إجمالي عدد السكان داخل والية 

 )واليات( قضائية 
نقاط  10  

نقاط ممكنة 5 الرافعة المالية  

 CDBG-MIT ٪ من أموال1الحد األدنى للقيمة ) CDBG رافعة مالية غير تابعة لـ

 ( المطلوبة
نقاط  5  

 كاسر التعادل: معدل فقر أعلى

 .ستتوفر المزيد من التفاصيل حول معايير التسجيل في إرشادات التطبيق *

بعد أن يتم تمويل جميع الطلبات التي حصلت على  نقطة كحد أدنى سيتم النظر فيها فقط  65الطلبات التي ال تحصل على   **

 .درجات أكبر من هذا المبلغ
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 : األهداف الوطنية  5.4.4.1

، )الشراء المنخفض /أو المتوسط(، والحوافز  LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة  UNMالحاجة إلى التخفيف العاجل  
المتوسطة   الدخول 50؛ يجب أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين ) LMBالمنخفضة /أو  بالمائة من األشخاص ذوي   )

 . 2018برنامج جنوب تكساس لعام  صناديقمن  LMIالمنخفضة والمتوسطة 

 :AFFHمراجعة تعزيز  اإلسكان العادل اإليجابي  5.4.4.2

  GLOمن جانب    AFFHسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي   

( الخصائص  2( ديموجرافيا المنطقة المقترحة للمشروع، )1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4) ( التركيبة واالحتياجات السكانية،  3االجتماعية االقتصادية، )

.  AFFHاإليجابي ( كل العناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل 6( المخاطر أو االهتمامات البيئية، )5)

و يجب أن توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أ

تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال يوجد بها أقلية وذلك استجابةً للتأثيرات المتعلقة  

 بالمخاطر الطبيعية. 

الزمني: 5.4.4.3 المقترح    الجدول  البرنامج  بدء  واحد تاريخ  الحضرية    شهر  والتنمية  اإلسكان  إدارة  موافقة  بعد 
(HUD على تعديل خطة العمل )سنوات من تاريخ بدء البرنامج 4. تاريخ االنتهاء المقترح هو ولاأل . 
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 هاريس مقاطعة في اآلثار من للتخفيف (MOD) التوزيع طريقة 5.4.5

لمقاطعة   CDBG-MITالتخفيف   -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتدوالر من أموال    750.000.000تم تخصيص  

وزارة    نكمتلقي مباشر للتمويل م   GLO(. ستتم إدارة هذا البرنامج من قبل  MODالتوزيع )  طريقةهاريس لبرنامج  

كما تم إحياء ذكرى في اتفاقية    GLOستكون مقاطعة هاريس أحد المستفيدين من  (.  HUDاإلسكان والتنمية الحضرية ) 

  1ى التعديل  عل  HUD  وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية  عند موافقة   GLOالمستفيد الفرعي بين مقاطعة هاريس و 

 .والية تكساسل CDBG-MITالتخفيف -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات لخطة عمل

، بما في ذلك وحدات  لتخصيص األموال للكيانات المؤهلة  MOD  التوزيع  طريقةستعمل مقاطعة هاريس على تطوير  

  GLOالعامة    األراضي، وسلطات الموانئ واألنهار. يشجع مكتب  ، والمناطق ذات األغراض الخاصةالحكومة المحلية 

األعاصير ع تشكلها  التي  المخاطر  من  الحد  في  اإلقليمية  التأثيرات  ذات  اإلقليمية  لالستثمارات  األولوية  إعطاء  لى 

لتطوير   المخاطر  من  وغيرها  والرياح  والفيضانات  والمنخفضات  االستوائية  المقاوالعواصف  التحتية  ومة البنية 

؛ رفع مستوى المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة واالتصاالت والطاقة والنقل والصحة والطبية وغيرها  للكوارث

؛ وتطوير البنية التحتية  بنية التحتية متعددة االستخدامات؛ تمويل ال محددة و حتية العامة لمواجهة مخاطر معينة  من البنى الت 

 .الطبيعةخضراء أو المن األضرار على المناطق  للتخفيف

البرنامج من قبل  نظًرا لطبيعة هذا النشاط إدارة هذا  الكيانات الGLO، ستتم  المؤهلة كمستفيدين فرعيين  ، مع  محلية 

من  ل مقاطعة هاريس  تطلب  قد  إنشاء  GLOمقاطعة هاريس.  في  للمساعدة  بيانات  التوزيع   توفير مجموعات  طريقة 

MOD . 

التي طورتها مقاطعة هاريس الفرصة لعوامل محلية قابلة للقياس الكمي لتوزيع األموال.    MOD  التوزيع  طريقةتوفر  

المؤهلة   المتأثرة  المنطقة  إلى حجم  المجتمعات  للمنحبالنظر  لتنمية    تأثير   وكيفية،  CDBG-MITالتخفيف  -اإلجمالية 

حكم المحلي من خالل نهج إقليمي  ، فإن التوالمخاطر المتفاوتة في كل منطقة  الكوارث على كل منطقة بشكل مختلف، 

 أمر حيوي لنهج التخفيف الشامل.

ميل مربع    1.777  تبلغ مساحتهامقاطعة هاريس هي ثالث أكبر مقاطعة في الواليات المتحدة من حيث عدد السكان.  

صيص  ، يتم إجراء هذا التخ  باالشتراك مع هذا وضرر إعصار هارفيت المياه األولية.  مستجمعامن    22والتي تشمل  

 . للتوزيع داخل المقاطعة

إرشادات   التوزيعستتطلب  على   MOD  طريقة  يتعين  المواطنين.  مشاركة  عملية  هاريس  مقاطعة  تتبع  أن  المحلية 

ميع الكيانات  جلسات. تُنشر اإلخطارات في جميع الصحف المسجلة لجالالمقاطعة نشر إشعار بأي جلسات عامة قبل عقد  

لة. يجب أن تمتثل  ، وتُنشر على موقع مقاطعة هاريس، وتُقدم إلى جميع الوحدات الحكومية المؤهالمؤهلة في المنطقة

 جلسات االستماع بالكامل لقانون اجتماعات تكساس المفتوحة. 

قبل نشرها من قبل مقاطعة هاريس للتعليق    MOD  طريقة توزيعبمراجعة وتقديم الموافقة األولية لكل    GLOقوم  يس

التقديم الرسمي إلى  اإللكتروني للتعليق العام قبل  مقاطعة هاريس  على موقع    MOD  طريقة التوزيع  العام. يجب نشر

يوًما. يجب الرد على كل تعليق ويجب اإلشارة  15يجب أال تقل فترة التعليق العام عن . GLOمكتب األراضي العامة 

تاريخ    GLOسيحدد  .  GLOفي قسم االستجابة لمراجعة    MOD  طريقة التوزيع  إلى أي تغييرات يتم إجراؤها على

 . MOD طريقة التوزيع االستحقاق إلكمال
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  MOD  طريقة التوزيعوالموافقة عليه. ستتم مراجعة    MOD  طريقة التوزيع  بمراجعة طلب  GLOقوم  يس،  عند االنتهاء

بالكامل للتأكد من أنها تقدم وصفًا تفصيليًا للمنهجية المستخدمة في تخصيص األموال وتحديد أولوياتها داخل المقاطعة. 

الموافقة على   تتم  التوزيعإذا لم  بما في ذلك  إلى مقاطعة هاريس  المالحظاتبتقديم    GLO، فسيقوم  MOD  طريقة   ،

 محددة. المشكالت ال

، على النحو  يجوز لمقاطعة هاريسهذه.    MOD  طريقة التوزيعمن    GLOالوحيد من    ستكون مقاطعة هاريس المستفيد 

في   التوزيعالمخصص  ترتيبات شراكة  MOD  طريقة  في  الدخول  فرعيا،  مستفيدًا  تكون  المحلية    وأن  الكيانات  مع 

 يذ مشاريع التخفيف. ، لتطوير أو تنفمن التدابير التعاقدية المناسبة المؤهلة من خالل االتفاقات البينية أو غيرها

 لتحديد المخاطر: التواصل   5.4.5.1

  ، المدارية  المنخفضات   / االستوائية  العواصف   / األعاصير  فإن   ، التخفيف  احتياجات  تقييم  في  موضح  هو  كما 
والفيضانات الساحلية / النهرية الشديدة هي أكبر خطرين جسيمين تواجههما تكساس. يجب على كل مشروع مقترح  

 أحد هذه المخاطر المحددة. التخفيف من 

 ا أمريكيًا.دوالرً  750.000.000مبلغ التخصيص:    5.4.5.2

في مقاطعة   (MOD) طريقة التوزيعمن قبل  للمنحة: سيتم تحديد الحد األقصى المنحةالحد األقصى لمبلغ    5.4.5.3
 .هاريس

 في مقاطعة هاريس إلى:  (MODطريقة التوزيع )الكيانات المؤهلة: يمكن تخصيص األموال من    5.4.5.4

i. مقاطعة هاريس؛ 

ii.  ؛دن أو البلدات داخل مقاطعة هاريسالم 

iii. على سبيل المثال ال الحصر:ق ذات األغراض الخاصة بما في ذلكالمناط ، 

a.  مناطق المرافق البلدية؛ 

b. ؛ مناطق التحكم في المياه وتحسينها 

c. ؛ مناطق المرافق الخاصة 

d.  مناطق الفيضانات والصرف؛ 

e.  مناطق اإلدارة البلدية؛ 

f.  التطوير؛سلطات إعادة 

g.  ؛ مناطق إعادة استثمار الزيادة الضريبية 

h.  مناطق المالحة؛ 

i.  سلطات الموانئ؛ و 

j.  األنهارسلطات 
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 المحلية:  MODطريقة التوزيع متطلبات    5.4.5.5

i.  التوزيع   طريقةتقوم مقاطعة هاريس بتسهيل عمليةMOD ؛ 

ii.  ؛ المؤهلةوال للكيانات أو األنشطة وضع معايير موضوعية قابلة للتكرار لتخصيص األم 

iii. ؛تطوير خطة مشاركة المواطنين 

iv. قوم يGLO   لطريقة التوزيعبمراجعة وتقديم الموافقة األولية MOD  ؛ قبل فترة التعليق العام 

v. طريقة التوزيع ( قبل االنتهاء من  2)  اثنتين  إجراء ما ال يقل عن جلستي استماع علنيتينMOD   وبعد

 ؛GLOنشر هذا التعديل من قبل 

vi.  ؛"اجتماع التخطيط العام"االستماع العامة  ( جلسات1إحدى )يجب أن تكون 

vii. ؛يوًما 15رة تعليق عام ال تقل عن ضمان فت 

viii. التخفيف  -اإلجمالية لتنمية المجتمعات  للمنح من أموال    1.000.000ما ال يقل عن  الوفاء بCDBG-

MIT  طريقة التوزيع ألي كيان محلي يتلقى التمويل من خاللMOD ؛ 

ix. طريقة التوزيع ل تحديد األولويات المحلية من خالل تسهيMOD ؛ 

x.  واالكتئاب االستوائية  والعواصف  األعاصير  ومخاطر  اإلقليمية  التخفيف  احتياجات  بتقييم  االرتباط 

 ؛ والفيضانات وكوارث الرياح

xi. ؛ ف اإلقليمية والمشاريع اإلقليميةتحديد الجوانب المخصصة ألولويات التخفي 

xii. ؛المشروع )المشاريع( المغطاةحديد ت 

xiii. خطة استحقاق    وضع  متطلبات  والمتوسط  بالمائة  50لتلبية  الصعيف  الدخل  المتعلقة    LMI  لذوي 

 ؛ و في مقاطعة هاريس من األضرار لتخفيفل MODبطريقة التوزيع 

xiv. وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية   د أي معلمات إضافية لألهلية تتجاوز ما هو مطلوب من قبليحد ت  

HUD   مكتب األراضي العامة أو GLO. 

بموجب     5.4.5.6 بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعات  المنحةاألنشطة  لتنمية    - اإلجمالية 
 (7-9) (a)105 و  (1-5)  (a)105القسم قانون اإلسكان وتنمية المجتمع؛ CDBG-MITالتخفيف

 ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: (11)(a)105و

i. تحسين التحكم في الفيضانات والصرف، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام إدارة مياه األمطار؛ 

ii.   تحسينات البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، والشوارع، وتوفير المولدات، وإزالة

 والجسور، وما إلى ذلك(؛  ،األنقاض

iii.  ة التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ البني 

iv. ؛ البنية التحتية لالتصاالت 

v. المرافق العامة؛ 

vi.  وحوافز المقدمة،  الدفعة  ومساعدة  التوطين،  إعادة  في  المساعدة  بدون  أو  مع  االستحواذ  أو  الشراء 

 اإلسكان، والهدم؛ 
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vii.  األنشطة المصممة إلعادة توطين العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

viii.   العامة ضمن واالستشارات    15سقف  الخدمة  اإلسكان،  استشارات  المثال،  سبيل  )على  المائة  في 

 القانونية، والتدريب الوظيفي، والصحة العقلية، وخدمات الصحة العامة(؛

ix.   الطوارئ  برنامج الفدرالية إلدارة  المخاطر    لمنحالوكالة  من  التكلفة    FEMA (HMGP)التخفيف  حصة 

 المؤهل؛ CDBG-MITالتخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات المنحةلمشروع 

x.   التنمية االقتصادية )مساعدة الشركات على تركيب تحسينات وتقنيات التخفيف من الكوارث؛ التمويل

المستقبلية؛   الكوارث  آثار  من  للتخفيف  األخرى  والتدابير  واألنظمة  التقنيات  تطوير  ''  "تعزيزلدعم 

التجا والمرافق  العمليات المناطق  باستمرار  للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل  رية؛ 

 ية أثناء وبعد الكوارث(؛ والتجار

xi.  لمعايير وفقًا  الفيضانات،  أو مقاومة  الفقرة  الموضحة في هذه  المعايير  إلى  السكنية  الهياكل غير   يجب رفع 

 CFR  44  قانون اللوائح الفيدرالية  نات فيالخاصة بمقاومة الفيضا  FEMA  الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ

60.3 (c) (3) (ii)  عام ) أو    100  مستول السهل الفيضي لـ أو المعيار الالحق، حتى قدمين على األقل فوق

بنسبة   المحدد في1فرصة سنوية  النحو  الحرجة، على  تكون جميع اإلجراءات  أن  اللوائح   ٪(. يجب  قانون 

عام )أو   500  يجب رفع مقاومة الفيضانات ضمن السهل الفيضي لـ  ، 24CFR 55.2 (b) (3)  الفيدرالية

الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ  مقاومة للفيضانات )وفقًا لمعايير    رفع  بالمائة( أو   0.2فرصة سنوية بنسبة  

FEMA)  ارتفاع السهول الفيضية    مستوى  أقدام فوق  3عام أو    -500  مستوى السهل الفيضي لـ  إلى أعلى من

، وكان اإلجراء الحرج في  ينغير متاح  ارتفاعهاأو  عام 500لمدة  السهول الفيضية تعام. إذا كان 100لمدة 

أقدام فوق  3عام، فيجب أن يكون الهيكل مرتفعًا أو مقاوًما للفيضانات على األقل  100السهول الفيضية لمدة 

تُ   100  السهل الفيضي لمدة  ارتفاع ف اإلجراءات الحرجة على أنهاعام.  نشاط قد تكون فرصة حدوث  "  عرَّ

الفيضانات فيه كبيرة جدًا، ألن مثل هذا الفيضان قد يؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابات لألشخاص أو 

إلحاق أضرار بالممتلكات.'' على سبيل المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفيات، دور رعاية المسنين  

 شرطة ومحطات اإلطفاء وخطوط المرافق الرئيسية.ومراكز ال

xii. ( بالمائة. ألغراض التوضيح، سيتم حساب الحد األقصى للتخطيط  5أنشطة التخطيط في حدود خمسة )

 750.000.000,00( بالمائة من إجمالي  5( بالمائة من مقاطعة هاريس على أساس خمسة )5بخمسة )

 .ا أمريكيًا دوالرً  37.500.000,00والذي يساوي  ا أمريكيًادوالرً 

xiii. ( 6سيظل تمويل تسليم المشروع الذي يتجاوز أنشطة الهندسة والتصميم المعقولة ضمن سقف ستة )

( بالمائة  6بالمائة. ألغراض التوضيح، سيتم حساب سقف تسليم المشروع في مقاطعة هاريس ستة )

( خمسة  أساس  إجمالي  6على  من  بالمائة  أمريكيً دوالرً   750.000.000,00(  يساوي   اا  والذي 

 . ا أمريكيًادوالرً  45.000.000,00

 األنشطة غير المؤهلة:   5.4.5.7

i.   في تنفيذها  يتم  التي  الخدمات  تلك  تعني  للطوارئ  االستجابة  خدمات  للطوارئ.  االستجابة  خدمات 

االستجابة الفورية لكارثة أو حالة طوارئ أخرى من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار  

امة  التي تلحق باألصول من قبل الدولة والحكومة المحلية وغير الحكومية في حاالت الطوارئ الع 

للسالمة العامة والحرائق وإنفاذ القانون والطوارئ االستجابة والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق  

 الطوارئ في المستشفيات( والموظفين والوكاالت والسلطات ذات الصلة؛ 
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ii.   .يجب أن تكونتوسيع السد إلى ما بعد البصمة األصلية للهيكل الذي كان موجودًا قبل وقوع الكارثة 

 للسدود من أجل: CDBG-MITالتخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات المنحةأموال 

a.   تسجيل والحفاظ على اإلدخاالت المتعلقة بهذه الهياكل مع قاعدة بيانات الجسر الوطنية في
USACE  أو الجرد الوطني للسدود؛ 

b. الهيكل في قبول  من  التأهيل  التأكد  إعادة  )مساعدة    USACE PL 84-99في    برنامج 
 إعادة التأهيل لمشاريع مكافحة الفيضانات غير الفيدرالية(؛ 

c. الهيكل بموجب الفيضانات  التأكد من اعتماد  للتأمين ضد  الوطني  لوكالة  لالتابع    البرنامج 

 ؛  FEMA NFIP الفدرالية إلدارة الطوارئ

d. لفيضانات  بوثائق الملف التي توضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في ا االحتفاظ
 والوثائق التي تشير إلى أن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.  مساعدة مرفق مملوك للقطاع الخاص ألي غرض من األغراض. المنفعة الخاصة، التي يشار إليها

إلى   الخاص وهي تهدف  القطاع  من  للمستثمرين، مملوكة لمستثمرين  المملوكة  المرافق  باسم  أيًضا 

أو وكالة عامة )على سبيل المثال، تعاونية أو    الوقف العاممن أن تكون مملوكة من قبل  الربح بدالً  

 مرفق مملوك للبلدية(؛ 

iv.   العام للحكومة )على سبيل المثال، قاعات المدينة، والمحاكم،    للتصرفالمباني والمرافق المستخدمة

 ومراكز عمليات الطوارئ(؛ 

v.    مدون في قانون( ،بموجب القانونHCD  105إلى القسمظة  كمالح(a))اإلجمالية    المنحة  ، مبلغ أموال

المجتمعات مشروع    CDBG-MITالتخفيف  -لتنمية  في  بها  المساهمة  يمكن  هو   USACEالتي 

 أو أقل؛ ا أمريكيًا دوالرً  250.000

vi.   بصيغته المعدلة،    1994من قانون إصالح التأمين الوطني ضد الفيضانات لعام    582يحظر القسم ،

(42 U.S.C. 5154a  )  المساعدة في كارثة الفيضانات في ظروف معينة. بشكل عام، تنص على أنه

انات  ال يجوز استخدام أي مساعدة فيدرالية لإلغاثة في حاالت الكوارث متوفرة في منطقة كارثة الفيض

لسداد دفعة )بما في ذلك أي مدفوعات لمساعدة القرض( إلى شخص من أجل "اإلصالح أو االستبدال  

كان هذا  إذا  التجارية  أو  السكنية  أو  الشخصية  الممتلكات  بأي  لحقت  التي  لألضرار  االستعادة"  أو 

بأ الفيضانات والتي كانت مشروطة  لكارثة  اتحادية  تلقى في أي وقت مساعدة  ن يكون  الشخص قد 

وفشل   به  المعمول  الفيدرالي  القانون  بموجب  الفيضانات  تأمين ضد  على  أوالً  قد حصل  الشخص 

القانون الشخص الحقًا في الحصول على تأمين ضد الفيضانات والحفاظ عليه كما هو مطلوب بموجب  

إلصالح  المعمول به بشأن هذه الممتلكات. ال يجوز تقديم أي مساعدة في حاالت الكوارث  االتحادي  

 أو استبدال أو استعادة ممتلكات لشخص فشل في تلبية هذا المطلب ؛

vii.   فإن االستخدام النهائي لتلك الممتلكات قد ال يفيد طرفًا االستمالكإذا تم شراء الممتلكات من خالل ،

ز ، ولكن ال يجو ةالعام االستمالك للمنفعة  خاًصا معينًا ويجب أن يكون لالستخدام العام؛ يمكن استخدام  

تفسير االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في  

 المقام األول؛ و 

viii.  .المدفوعات التحفيزية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتضررة من الكوارث 
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 إرشادات البرنامج ألنشطة االستحواذ أو الشراء السكني )فقط(:   5.4.5.8

 CDBG-MITالتخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات المنحة سيضع كل مستفيد فرعي إرشادات وفقًا لمتطلبات ولوائح 
األهلية   ومتطلبات  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ومنطقة  المستهدفة  المنطقة  ومواقع  القصوى  المساعدة  مبالغ  لتحديد 

على جميع اإلرشادات. يجب على  GLO. يجب أن يوافق  اإلضافية. يجب نشر اإلرشادات للتعليق العام قبل االستخدام
فيما يتعلق بشراء .  RARAP  خطة المساعدة في مكافحة النزوح وإعادة التوطين  المستلمين الفرعيين تطوير واتباع

قانون اللوائح  العقارات، يجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لها أو المعينة"، كما هو مشار إليه في
، منطقة يكون فيها استخدام نهائي محدد بوضوح تم تحديدها في الوقت الذي   CFR 24.l0l (b) (l) (ii)  49  لفيدراليةا

جميع الممتلكات داخل المنطقة خالل فترة زمنية محددة وفقًا لما تحدده الجهة   أن تكونيتم فيه شراء العقار، حيث يجب 
 قدًما.الممنوحة أو الجهة المستحوذة للمشروع للمضي 

في منطقة الحد من مخاطر الكوارث، يجب على المستفيد الفرعي وضع معايير في سياساته    استحواذإلجراء عملية  
 وإجراءاته لتعيين المنطقة الخاضعة لالستحواذ، وفقًا للمتطلبات التالية:

i.   د من أجلها أو تفاقم بسبب الكارثة المعلنة رئاسيًا والتي تلقى المستفي  حدثيجب أن يكون الخطر قد

 ؛ CDBG-MITالتخفيف -اإلجمالية لتنمية المجتمعات المنحةمخصصات 

ii.  يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا يمكن التنبؤ به لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

 الفدرالية إلدارة الطوارئالوكالة  الخسارة المتكررة من أفضل البيانات المتاحة )على سبيل المثال، بيانات

FEMA RL؛ ( والبيانات العلمية 

iii.   تتمكن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية يجب تحديد منطقة الحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى  

HUD    بين التمييز  المحددة بسهولة. يعتبر  المنطقة  الموجودة داخل  العقارات  والجمهور من تحديد 

االستحو  وأنواع  االستحواذ  تطوير عمليات  يعيد  قد  الفرعي  المستفيد  ألن  مهًما،  أمًرا  األخرى  اذ 

الممتلكات المكتسبة فقط إذا لم يتم الحصول على العقار من خالل برنامج االستحواذ )أي أن الغرض  

 من االستحواذ كان شيئًا آخر غير الحد من المخاطر(؛ و 

iv.   من امتثاله لخطط إعادة التطوير طويلة عند تنفيذ أنشطة االستحواذ، يجب على المستفيد الفرعي التأكد

 األجل.

 أهلية المشروع:  5.4.5.9

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.  المدارية والعواصف  باألعاصير  المتعلق  التخفيف  المحددة؛  والمستقبلية  الحالية  المخاطر  يعالج 

 ؛واألنهاروالمنخفضات االستوائية والفيضانات الشديدة في السواحل 

iii.   المؤهل النشاط  بتعريف  المجتمعات  منحةلليفي  لتنمية  قانون األول من    افصلبموجب    CDBG  اإلجمالية 

 أو بموجب تنازل أو مطلب بديل؛ HCDA وتنمية المجتمعاإلسكان 

iv.  اإلجمالية لتنمية المجتمعات منحةلليلبي الهدف الوطني CDBG ؛ 

v. تضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عمليات المشروع وصيانته؛ و ي 

vi.  ق يجب وضع ضوابط للتحقق من التكلفة للتأكد من أن تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف السو

 في وقت ومكان اإلنشاء.
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 األهداف الوطنية:    5.4.5.10

العاجل    الحاجة التخفيف  والمتوسط    ذوو ،  UNMإلى  المنخفض  التكلفة   االستحواذ،  LMIالدخل  منخفض/متوسط 
(LMB)  ،من ذوي الدخل المنخفض    ( بالمائة  50؛ يجب أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين )المتوسطة/المنخفضة  الحوافز

 . في مقاطعة هاريس للتخفيض من اآلثار MODالتوزيع  طريقةمن أموال (  LMI)والمتوسط 

 :AFFHمراجعة تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي    5.4.5.11

( 1قبل الموافقة. ستتضمن هذه المراجعة تقييمات )  GLOمن قبل   AFFHستخضع جميع المشاريع المقترحة لمراجعة  
( 4( تكوين واحتياجات اإلسكان، )3( الخصائص االجتماعية واالقتصادية، )2ديموغرافيا منطقة المشروع المقترح، )

التعليم والنقل والرعاية الصحية، ) ال5فرص  أو  المخاطر  البيئية، و )(  الجوهرية  6مخاوف  العوامل األخرى  ( جميع 
العرقية واإلثنية وذات  .  AFFHلتحديد   التركيزات  المشاريع من  تقلل  المحتمل أن  أنه من  التطبيقات  تُظهر  يجب أن 

جابة  الدخل المنخفض في المنطقة، و / أو تعزز اإلسكان الميسور التكلفة في المناطق منخفضة الفقر وغير األقليات است 
 للتأثيرات ذات الصلة بالمخاطر الطبيعية. 

 الجدول الزمني:   5.4.5.12

على   الموافقة  بعد  أشهر  أربعة  هو  المقترح  البرنامج  بدء  والتنمية    1  تعديلالتاريخ  اإلسكان  وزارة  قبل  من 
 منحةالمن    اأمريكيً   ادوالرً   750.000.000٪ من مبلغ  50لخطة العمل هذه. يجب إنفاق ما ال يقل عن     HUDالحضرية 

مع إنفاق    2027يناير    12لمقاطعة هاريس بحلول    ةالمخصص  CDBG-MITالتخفيف   -اإلجمالية لتنمية المجتمعات
  . 2032يناير  12الرصيد الكامل بحلول 
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   COG MODS (الحكومة لمجالس  التابعة التوزيع  طرق)  للتخفيف  اإلقليمي البرنامج 5.4.6

تم تخصيص أموال لكل  ،  COG MODs  (التوزيع التابعة لمجالس الحكومةطرق  بموجب البرنامج اإلقليمي للتخفيف )
مناطق   من  الحكوماتمنطقة  حكومي   COG  مجالس  استشاري  مجلس  كل  يقوم  سوف  هارفي.  بإعصار  المتأثرة 

(COG( بتطوير الطريقة اإلقليمية للتوزيع )MOD  .لتخصيص التمويل للوحدات الحكومية المحلية والقبائل الهندية )
على إعطاء األولوية لالستثمارات اإلقليمية مع التأثيرات اإلقليمية في الحد من    GLOمكتب األراضي العامة  يشجع  

البني لتطوير  المخاطر  وغيرها من  والفيضانات والرياح  المدارية واالكتئاب  التحتية  مخاطر األعاصير والعواصف  ة 
المقاومة للكوارث؛ رفع مستوى المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة واالتصاالت والطاقة والنقل والصحة والطب 

تمويل البنية التحتية متعددة االستخدامات؛ وتطوير   والمحددة؛ والبنية التحتية العامة األخرى لمعالجة المخاطر المحددة  
   يعية للتخفيف.البنية التحتية الخضراء أو الطب

 مع الكيانات المحلية المؤهلة كمستفيدين. هذا البرنامج،  GLOونظراً لطبيعة هذا النشاط، فسوف يدير 

الفرصة لعوامل    COGs  مجالس الحكوماتالتي تم تطويرها من خالل    MODتتيح الطرق المحلية اإلقليمية للتوزيع  
لح نظًرا  التمويل.  لتوزيع  الكمي  للقياس  قابلة  بشكل محلية  منطقة  كل  في  الكوارث  تؤثر  وكيف  المتأثرة،  المنطقة  جم 

 مختلف، والمخاطر في كل منطقة، فإن التحكم المحلي من خالل نهج إقليمي يعد أمًرا حيويًا لنهج التخفيف الشامل.

رق  ( المتأثرة من أجل تطوير الطCOG)  مجالس الحكوماتتدريبا وتوجيهات عامة مكتوبة ونماذج إلى    GLOوسيوفر  
 GLO(. سيتم تزويد كل مجلس استشاري حكومي بمجموعة من البيانات التي ينتجها  MODsالمحلية اإلقليمية للتوزيع )

. GLO  إلبالغ إدارة الدفاع. سيكون االختالف من مجموعات البيانات هذه مسموًحا به بعد موافقة مكتب األراضي العامة
على معلومات على مستوى المقاطعة والمدينة و / أو الرمز    GLO  وقد تحتوي مجموعات البيانات المقدمة من قِبَل

، فسوف يتولى مكتب األراضي العامة  MODمن تطوير طريقة التوزيع    COGإذا لم يتمكن المجلس االستشاري الحكومي    البريدي.

GLO    إتمام طريقة التوزيعMOD   لمنطقة المجلس االستشاري الحكوميCOG. 

  ( COG( أن يقوم كل مجلس استشاري حكومي )MODسوف تتطلب التوجيهات العامة للطريقة اإلقليمية للتوزيع )
( نشر إشعار بأي جلسات استماع COGبمتابعة عملية مشاركة المواطنين. يُطلب من كل مجلس استشاري حكومي )

ع. ويتم نشر اإلشعارات في جميع الجرائد األعلى مبيعاً لجميع المقاطعات المؤهلة في  عامة قبل عقد جلسات االستما
، كما يتم تقديمها إلى جميع المدن (COGالمنطقة، ويتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمجلس االستشاري الحكومي )

اع متوافقة تماما مع قانون االجتماعات  والمقاطعات المؤهلة والقبائل الهندية في المنطقة. يجب أن تكون جلسات االستم 
 المفتوحة لوالية تكساس. 

بمراجعة وتقديم موافقة مبدئية على كل طرق التوزيع المحلية قبل نشرها بواسطة المجلس االستشاري   GLOسيقوم  
مجلس االستشاري  ( النهائية على الموقع اإللكتروني للMODالحكومي للتعليق العام. يتم نشر الطريقة اإلقليمية للتوزيع )

يوًما. يجب أن يتم الرد    15. يجب أال تقل فترة التعليق العام عن  GLO( للتعليق العام قبل تقديمها إلى  COGالحكومي )
( النهائية في قسم  MODعلى كل تعليق، ويجب اإلشارة إلى أي تغييرات تم إجراؤها على الطريقة اإلقليمية للتوزيع )

 تاريخ اكتمال طرق التوزيع المحلية. GLO. سيحدد GLOاالستجابة لتخضع لمراجعة 

( من قِبَل كل مجلس استشاري MODبمراجعة واعتماد طلبات الطريقة اإلقليمية للتوزيع )  GLOوعند االنتهاء، سيقوم  
شكل كامل للتأكد من أن كل مجلس استشاري (بMOD(. وستتم مراجعة جميع الطرق اإلقليمية للتوزيع )COGحكومي )
أولوياتها داخل  COGحكومي ) المالية وترتيب  المستخدمة في تخصيص االعتمادات  للمنهجية  يقدم وصفا تفصيليا   )

سيقدم تَْعِقيب َعلَى الَعَمل إلى المجلس   GLO، فإن (MOD)األقاليم التابعة. إذا لم يتم اعتماد الطريقة اإلقليمية للتوزيع 
 ، متضمناً مشاكل محددة.(COGستشاري الحكومي )اال

وبيانات ضريبة ،  SoVI  ، ومؤشر الضعف االجتماعي (CDI)بيانات التعداد، ومؤشر الكوارث المركب    GLOاستخدم  
طرق  المتأثرة. تحدد عوامل  COG مجالس الحكوماتاألمالك من مكتب المراقب للوالية لتوزيع التمويل على مناطق  



 

 347من  255صفحة  لوالية تكساس ( CDBG-MITالتخفيف ) -جمالية لتنمية المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإل

توازنًا بين المخاطر التي تواجهها المجتمعات من األخطار الطبيعية، وضعف السكان في المجتمعات    MODتوزيع  ال
 التوزيع والحساب في الملحق ف.  طرق المؤهلة، والقدرة المالية على التعافي، والسكان النسبيين. ويرد ذكر 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.6.1

ما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تُعد األعاصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية، والفيضانات  ك 
لتكساس. يجب أن يخفف كل مشروع   بالنسبة  المخاطر األكثر عرضة  بين أهم  إثنين من  الشديدة  النهرية  الساحلية / 

 مقترح من أحد هذه المخاطر المحددة. 

 دوالر 1.166.997.000 مبلغ التخصيص:  5.4.6.2

i. ( 50والبد أن يعالج ما ال يقل عن خمسين  )  من التمويل المخاطر من إعصار هارفي في المناطق  بالمئة
  HUD MIDالتي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها مناطق "منكوبة أكثر تضرًرا"  

والتنمية   اإلسكان  إدارة  حددتها  التي  وتضررا  تأثرا  األكثر  للمناطق  البريدية  والرموز  )المقاطعات 
 (.HUD MID  الحضرية

ii.   يعالج أن  )والبد  خمسين  إلى  يصل  في بالمئة  (  50ما  هارفي  إعصار  من  المخاطر  التمويل  من 
الحضرية والتنمية  اإلسكان  إدارة  حددتها  التي  وتضرًرا  تأثرا  األكثر   MID  المناطق)المقاطعات( 

HUD .والوالية   

iii.   مواقع مؤهلة  أنها  على  ذكرها صراحة  يتم  لم  التي  المقاطعات  داخل  اإلضافية  المناطق  تصبح  قد 
إذا كان من الممكن   CDBG-MITالتخفيف  -نشطة الممولة من المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتلأل

في هذا المجال    CDBG-MITالتخفيف  -إثبات كيف أن إنفاق تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
فاظ سوف يخفف بشكل ملموس المخاطر المحددة داخل منطقة مؤهلة )على سبيل المثال، مشاريع االحت

   بالمياه في المنبع للحد من الفيضانات في مجرى النهر في منطقة مؤهلة(.

iv. يجوز للمجالس الحكومية (COGs)  اإلجمالية لتنمية   لمنحة لطلب تنازل لتضمين المقاطعات المؤهلة

 .2016و  2015فيضانات من آثار  CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

 . MOD عن طريق طرق التوزيع المحلية للمنحةسيتم تحديد الحد األقصى   :للمنحةالحد األقصى   5.4.6.3

 وحدات الحكومة المحلية )المدن والمقاطعات( والقبائل الهندية  الكيانات المؤهلة:  5.4.6.4

i. يجوز للمجالس الحكومية (COGs ) مع تبرير إلضافة كيانات مؤهلة إضافية لتخصيص األموال  طلب تنازل
 الكيانات المؤهلة اإلضافية المقترحة ما يلي:أيًضا. قد تشمل 

a.  الدولة؛ أجهزة 

b. على سبيل المثال ال الحصر: ذات األغراض الخاصة بما في ذلك المناطق ، 

i.  مناطق المرافق البلدية؛ 

ii. ؛مناطق التحكم في المياه وتحسينها 

iii. ؛مناطق المرافق الخاصة 

iv.  مناطق الفيضانات والصرف؛ و 

v. مناطق المالحة؛ 

c. سلطات الموانئ؛ 

d.  ؛ األنهار سلطات 
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e.   التخفيف    -المنح اإلجمالية للتنمية المجتمعية  منافسة  الكيانات المؤهلة المدرجة فيCDBG-
MIT ؛2015لعام  للتخفيف من حدة الكوارث 

f.   في المدرجة  المؤهلة  المجتمعية  منافسة  الكيانات  للتنمية  اإلجمالية  -CDBGالتخفيف    -المنح 
MIT 2016لعام  للتخفيف من حدة الكوارث 

 

 (: MODمتطلبات الطريقة اإلقليمية للتوزيع )  5.4.6.5

i. ( سيقوم كل مجلس حكوميCOG ( بتسهيل الطريقة اإلقليمية للتوزيع )MOD بدعم من )GLO ؛ 

ii. المؤهلة؛لتخصيص التمويل للكيانات أو األنشطة  قابلة للتكرار  وضع معايير موضوعية 

iii. ،تطوير خطة لمشاركة المواطنين 

iv.   سيقومGLO    المحلية التوزيع  التعليق    MODبمراجعة وتقديم موافقة مبدئية على طرق  قبل فترة 
   ؛COGة العام في مجلس الحكوم 

v. ( عامتين قبل وضع اللمسات األخيرة على الطريقة اإلقليمية للتوزيع 2إجراء ما ال يقل عن جلستين )
(MOD)، 

vi. ( ستكون "اجتماع للتخطيط 1جلسة استماع عامة واحدة ) العام"؛ 

vii.  يوًما على األقل.  15ضمان فترة للتعليقات العامة لمدة 

viii.   يقل عن ما ال  في صناديق    1.000.000تنفيذ  اإلجمالية  دوالر  المجتمعية  المنح    التخفيف   -للتنمية 
CDGB-MIT( ألي كيان محلي يتلقى التمويل من خالل الطريقة اإلقليمية للتوزيع ،MOD)  قد ؛

بطلب مسبب لإلعفاء من الحد األدنى إلى مكتب األراضي العامة   COGsالحكومية  تتقدم المجالس االستشارية  

GLO؛ 

ix. التأكد من تخصيص نسبة مئوية من التمويل إلى المقاطعات والرموز البريدية األكثر تأثًرا وتضررا 
MID  ( الحضرية  والتنمية  اإلسكان  إدارة  حددتها  التي  هارفي  إعصار  الواليات HUDمن  في   )

 المتحدة، 

x. ت( سهيل تحديد األولويات المحلية من خالل الطريقة اإلقليمية للتوزيعMOD)، 

xi.  واالكتئاب االستوائية  والعواصف  األعاصير  ومخاطر  اإلقليمية  التخفيف  احتياجات  بتقييم  االرتباط 
 ؛والفيضانات وكوارث الرياح

xii.  تحديد المخصصات ألولويات التخفيف اإلقليمية والمشروعات اإلقليمية؛ 

xiii. لمشروع)المشاريع( المغطاة،تحديد ا 

xiv.  من شروط إعانات الدخل المنخفض والمتوسط ٪50خطة لتلبية LMI ، 

xv.   والتنمية الحضرية إدارة اإلسكان  قِبَل  من  مطلوب  تتجاوز ما هو  إنشاء أي معايير إضافية لألهلية 
(HUD أو )GLO . 

اإلجمالية    5.4.6.6 المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعية  األنشطة    التخفيف   -للتنمية 
CDBG-MIT  ؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCDA   (، 9-7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم

  (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:11)أ( ) 105و 

i.   وإصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام  السيطرة على الفيضانات
 إدارة مياه األمطار؛
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ii.   ،ترميم البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، توفير المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ(؛ 

iii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

iv.  البنية التحتية لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 

vi.  عمليات الشراء أو االستحواذ مع أو بدون مساعدة إعادة توطين، مساعدة دفعة مقدمة، حوافز اإلسكان
 والهدم؛ 

vii.  األنشطة لهادفة لنقل العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

viii.   على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ(
 ة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ المشور

ix.   حصة تكلفة برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث(HMGP  )  وفقاً للوكالة الفيدرالية إلدارة
المؤهل    FEMAالطوارئ   اإلجمالية  للحصول على  للمشروع  المجتمعية  المنح    التخفيف   -للتنمية 

CDBG-MIT ، 

x.  الكوارث، والتمويل لدعم آثار  الشركات في إجراء تحسينات وتخفيف  التنمية االقتصادية )مساعدة 
"تقوية"   المستقبل؛  في  الكوارث  آثار  من  للتخفيف  التدابير  من  وغيرها  واألنظمة  التقنيات  تطوير 

باستمرار للسماح  الحيوية  التحتية  البنية  قطاعات  وتمويل  التجارية؛  والمرافق  العمليات   المناطق 
 و  ؛التجارية أثناء الكوارث وبعدها(

xi.  مقاومة بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  تعلية  يجب 
وفقًا   FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  للفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين    CFRمن قانون اللوائح الفيدرالية    (3)ج( )  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( وفقًا لكافة  1عام ) أو  100فوق مستوى السهل الفيضي على مدار 

)ب(    55.2بند    24رقم    CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  
علية أو البناء بطريقة مقاومة للفيضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي  (، يجب الت3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  
لمدة  FEMA الطوارئ الفيضي  السهل  إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  بمقدار    100(   3عام 

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500ام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السهل الفيضي لمدة  أقد
 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

ات الحرجة بأنها  عام. تُعّرف اإلجراء 100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة 
مثل هذه   للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  مجرد فرصة ضئيلة  معه  توجد  "نشاط 
الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  

الشرطة ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اإلجراءات  تشمل  ومحطات    المثال، 
   اإلطفاء وخطوط المرافق الرئيسية.

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.6.7

i.   تنفيذها يتم  التي  الخدمات  تلك  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  تعني خدمات  للطوارئ  االستجابة  نظام 
ضمن االستجابة الفورية لكارثة أو أي حالة طوارئ أخرى من أجل الحد من الخسائر في األرواح 

التي   الحكومية في حاالت واألضرار  الحكومية وغير  السلطات  المملوكة من قبل  بالممتلكات  تلحق 
الطوارئ العامة والحرائق وإنفاذ القانون واالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ الطبية )بما في ذلك  

 مرافق الطوارئ في المستشفيات( واألفراد ذوي الصلة والوكاالت و السلطات.
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ii.  توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب
 ( للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT) التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية من صناديق 

a.   تسجيل والحفاظ على مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح المهندسين التابع
األمريكي  لل للسدود    USACEجيش  الوطني  المخزون   U.S. Army Corps ofأو 

Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams . 

b. ضمان أن يتم قبول الهيكل في برنامج إعادة التأهيل سالح المهندسين التابع للجيش األمريكي 
USACE  PL 84-99    بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program   الفيضانات غير المساعدة لمشاريع مكافحة  التأهيل  )إعادة 
 االتحادية(؛ 

c.   برنامج بموجب  معتمد  الهيكل  أن  من  الفيضانات  االتأكد  للوكالة    NFIPلتأمين ضد  التابع 
 (.FEMAالفيدرالية إلدارة الطوارئ )

d.  خاطر قبل تمويل هيكل التحكم في الفيضانات  الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم الم
 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.   مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ والمرافق الخاصة، التي يشار
ى الربح إليها أيًضا باسم المرافق المملوكة لمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إل

المملوكة  المرافق  أو  السجن  المثال،  سبيل  قِبل هيئة عامة )على  من  المملوكة  المرافق  على عكس 
 للبلدية(، 

iv.  ومراكز تشغيل    حاكمالمباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام )مثل قاعات المدينة، والم

 الطوارئ(؛ 

v.   المذكور في قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية( ،بموجب القانونHCD    105كمالحظة إلى    ،))أ(

المجتمعية  المنح اإلجمالية  فإن مبلغ صناديق   الذي يساهم في CDBG-MIT)  التخفيف   -للتنمية   )

 دوالر أو أقل.  250.000هو  USACE  سالح المهندسين بجيش الواليات المتحدةدراسة  مشروع

vi.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582المادة  تحظر ،

المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن  أ(  U.S.C.  5154  من مدونة قوانين الواليات المتحدة  42)

ي  الفيضانات في ظروف معينة. وبشكل عام، تنص المادة سالفة الذكر على أنه ال يجوز استخدام أ

مساعدة إغاثة اتحادية في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لسداد أي مدفوعات )بما في  

الترميم "عن  أو  للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال  للمساعدة في القروض(  ذلك أي مدفوعات 

قت األضرار التي تلحق بأي ممتلكات شخصية أو سكنية أو تجارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي و 

تأمين ضد  الفيضانات االتحادية التي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على  مساعدة كوارث 

به وأن ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول   المعمول  القانون االتحادي  الفيضانات بموجب 

به بشأن هذه   المعمول  يقتضيه القانون االتحادي  تأمين ضد الفيضانات والحفاظ عليه وفقا لما  على 

لممتلكات. قد ال يوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات ا

 إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط.

vii.  وإذا تم شراء العقار من خالل استخدام حق االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لهذا العقار طرفًا

لعام؛ ويمكن استخدام حق االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر خاًصا ويجب أن يكون لالستخدام ا

 االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في المقام األول؛

viii.  .مدفوعات تشجيعية لألسر التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث 
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 السكنية )فقط(:االمتالك إرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو   5.4.6.8

-CDBG)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  سيضع كل متلقٍّ فرعيًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح  

MIT)شادات العامة ، لتحديد مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستهدفة ومتطلبات التأهل اإلضافية. يجب نشر اإلر

الموافقة على جميع اإلرشادات العامة. يُطلب من المستلمين الفرعيين   GLOللتعليق العام قبل االستخدام. ينبغي على  

واتباعها. قد يتبنى المستلمون الفرعيون إرشادات    RARAPتطوير الخطة السكنية لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  

الشرا لبرنامج  المستخدمة  الكوارث:  البرنامج  من  للتعافي  تكساس  والية  خطة  إلدارة  الخاضع  المحلي  واالستحواذ  ء 

-CDBG التعافي من الكوارث -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتمليار دوالر في تمويل    5.676إعصار هارفي بمبلغ  

DR  المخصصة"، على   . فيما يتعلق بشراء العقارات، يجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لها أو

، منطقة تم تحديد استخدام نهائي  (2) (l))ب(  CFR 24.l0lمن قانون اللوائح الفيدرالية  49النحو المشار إليه في مادة 

كل  أو  جميع  يتم حيازة  أن  يجب  العقار، حيث  فيه الحصول على  يتم  الذي  الوقت  في  تحديده  يتم  بوضوح  لها  محدد 

الل فترة زمنية محددة على النحو الذي يحدده الجهة الممنوحة أو الكيان المستحوذ  العقارات الموجودة داخل المنطقة خ

   .DR.على المشروع للمضي قدًما

في  معايير  الفرعي  المتلقي  يحدد  أن  يجب  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  المستهدفة  المنطقة  في  عملية شراء  وإلجراء 

 لعملية الشراء، وفقًا للمتطلبات التالية: سياساته وإجراءاته لتعيين المنطقة الخاضعة 

i. والتي استلمت   دولة يجب أن يكون السبب في هذا الخطر أو تفاقمه هو الكارثة التي أعلن عنها رئيس ال

 ؛CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتالجهة الممنوحة لها تخصيص 

ii.   يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا متوقًعا لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

الخسائر المتكررة   المتاحة )على سبيل المثال، بيانات  البيانات  الفيدرالية إلدارة  لل  RLأفضل  وكالة 

 والعلوم؛( FEMAالطوارئ 

iii. اإلسكان والتنمية  دارة  ث بوضوح حتى يمكن إليجب تحديد المنطقة المستهدفة للحد من مخاطر الكوار

والجمهور تحديد الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسهولة. يُعد التمييز بين   HUDالحضرية  

مهًما، ألن   أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  الشراء  الفرعيعمليات  العقار   المتلقي  تطوير  يعيد  قد 

يتم الحصول عل لم  إذا  الغرض من  المشترى فقط  إذا كان  الشراء )أي،  العقار من خالل برنامج  ى 

 االستحواذ شيء آخر غير الحد من المخاطر(.

iv.   التأكد من امتثاله لخطط إعادة التطوير طويلة   المتلقي الفرعيعند القيام بأنشطة االستحواذ، يجب على

 األجل.

 أهلية المشروع:  5.4.6.9

i.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.   المحددةيعالج والمستقبلية  الحالية  المدارية    ؛المخاطر  والعواصف  األعاصير  مخاطر  حدة  من  التخفيف 

 والمنخفضات والفيضانات الساحلية / النهرية الشديدة؛ 

iii.   المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  للمنح  المؤهل  النشاط  بتعريف  العنوان  CDBGيفي  الخاص    1تحت 

  . CDBG أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بديل؛ HCDAبقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية 

HCDA 

iv. منح اإلجمالية لتنمية المجتمعات يلبي الهدف الوطني للCDBG ، 

v.  و المشروع؛يتضمن خطة للتمويل طويل األجل وإدارة عمليات وصيانة 
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vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف

 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

   األهداف الوطنية:  5.4.6.10

، )الشراء المنخفض /أو المتوسط(، والحوافز  LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة  UNMالحاجة إلى التخفيف العاجل  

بما ال يقل عن خمسين    LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة    ذوي؛ يجب أن يستفيد  LMBالمنخفضة /أو المتوسطة  

 .اإلعتمادات المالية لبرنامج تخفيف المخاطر اإلقليمي ( بالمئة من50)

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة تعزيز   5.4.6.11

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة  

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4( التركيبة واالحتياجات السكانية، ) 3االجتماعية االقتصادية، )

ناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل إيجابيًا. يجب أن  ( كل الع 6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز  

لل استجابةً  وذلك  أقلية  بها  يوجد  ال  التي  الفقر  منخفضة  المناطق  في  المعقولة  األسعار  ذو  المتعلقة  اإلسكان  تأثيرات 

 بالمخاطر الطبيعية. 

 :الجدول الزمني  5.4.6.12

( على خطة العمل HUDبعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  ربعة شهرأتاريخ بدء البرنامج المقترح هو  

 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.  6 هذه. تاريخ االنتهاء المقترح هو ست
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 تكميلي  (:HMGP) المخاطر حدة من التخفيف منحة برنامج 5.4.7

( الكوارث  مخاطر  حدة  من  التخفيف  منحة  برنامج  إلدارة  HMGPيعد  الفدرالية  للوكالة  الثالثة  المنح  برامج  أحد   )
قسم  يدار برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث من قبل . (HMA) مخاطرالالطوارئ للمساعدة في الحد من 
(. يدعم برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث مشاريع فعالة من  TDEM)  إدارة الطوارئ بوالية تكساس

الوكالة الفيدرالية  حيث التكلفة بعد الكوارث وهيو البرنامج األطول أمدا للتخفيف من بين برامج المنح الثالثة التي تقدمها  
التخفيف من حدة المخاطر بأنها تدابير    FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  . تُعّرف   FEMA إلدارة الطوارئ

الكوارث   من  والممتلكات  األشخاص  لها  يتعرض  التي  األجل  الطويلة  المخاطر  من  للتخفيف  يتخذ  مستدام  إجراء  أي 
المستقبلية أو القضاء عليها. الغرض من برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث هو مساعدة المجتمعات على  

ة المخاطر عقب إعالن الرئيس عن الكوارث في المناطق التي طلبها المحافظ. إن برنامج  تنفيذ تدابير التخفيف من حد
من قانون اإلغاثة في حاالت الطوارئ    404مخول بموجب المادة    HMGPمنحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث  

   من قانون روبرت روبرت ستافورد والمساعدة في حاالت الطوارئ.

تتحمل الوالية المسؤولية الرئيسية عن تحديد األولويات، واختيار، وإدارة مشاريع التخفيف من المخاطر على مستوى  
 بالمئة  75ما يصل إلى    HMGPالوالية والمستوى المحلي. * يوفر برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث  

حدة   من  التخفيف  بمشاريع  المرتبطة  المؤهلة  التكاليف  المستلمون من  يساهم  أن  يجب  للتمويل.  المختارة  المخاطر 
بنسبة   المحددون  غير   بالمئة  25الفرعيون  أو  المشاركة  باسم  والمعروفة  المشروع،  تكاليف  إجمالي  من  األقل  على 

الكوارث   مخاطر  حدة  من  التخفيف  منحة  برنامج  في  للمشاركة  األهلية  تتطلب  لدى   HMGPاالتحادية.  يكون  ألن 
الا )لسلطات  المحلية  المخاطر  حدة  من  للتخفيف  خطة  إلدارة  LHMPقضائية  الفدرالية  الوكالة  عليها  وافقت  التي   )

برنامج هناك مجموعة متنوعة من المتطلبات األخرى أيًضا، بما في ذلك المشاركة الحالية في ال.  FEMA  الطوارئ
الفيضانات   للتأمين ضد  الواقعة في منطقة    NFIPالوطني  المشاريع  المعينة. مشاريع لجميع  الخاصة  الفيضان  خطر 

  HMGPحماية الملكية العامة أو الخاصة مؤهلة للحصول على تمويل برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث  
 ويمكن أن تشمل ما يلي: 

i.  اقتناء/ هدم/ رفع الهياكل المعرضة للفيضانات؛ 

ii.  برامج الغرف اآلمنة الفردية والجمعية؛ 

iii. ومة الفيضانات والرياح الشديدة والزالزل وما إلى ذلك؛ تحديث المرافق )مقا 

iv.  مشاريع مراقبة / حماية المخاطر الهيكلية الصغيرة؛ 

v. مولدات الطوارئ، و 

vi.  .إنفاذ قانون ما بعد الكوارث 

 التمويل المحدود متاح أيًضا لما يلي:

i.   اإلنذار المحّسنة،  مشاريع المبادرة مثل التوعية العامة، وأنظمة معلومات الخطر المحّسنة، وقدرات
 و  ذلك؛وما إلى 

ii.   تطويرHMPs    :أمثلة( بالمخاطر  المجتمع  وعي  لتعزيز  الدراسات  ذلك  في  بما  والمحلي،  الدولي 
 دراسات غمر السدود، دراسات الفيضانات(. 

مليون دوالر لتمويل برنامج منحة التخفيف من  800تلقت والية تكساس أكثر من (، DR -4332بعد إعصار هارفي )
إشعار النوايا    (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )كجزء من البرنامج، بدأت  .  HMGP  حدة مخاطر الكوارث

(NOI  إلجراء فحص مسبق للمشاريع التي يمكن النظر فيها. بعد عملية إشعار النوايا، حددت )  قسم إدارة الطوارئ
 ت برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارثالمتقدمين المحتملين وطلبت تقديم طلبا  (TDEMبوالية تكساس )

HMGP  .  استعرضت( قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسTDEM)    بعد ذلك تطبيقات مشروع برنامج منحة التخفيف
 والمشاريع المختارة من قبل الوالية لتمويلها. HMGPمن حدة مخاطر الكوارث 
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-ي هذا تموياًل من )المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتتكميلالكوارث السيوفر برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر  
التي لم تتمكن من تلقي   HMGP( لمشاريع برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث CDBG-MIT التخفيف

( الكوارث  مخاطر  حدة  من  التخفيف  منحة  برنامج  خالل  من  هذه HMGPالتمويل  من  مشروع  كل  يلبي  سوف   .)
( للتخفيف باإلضافة إلى المتطلبات اإلضافية لمشروع  HUDعات تعريف إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )المشرو 

. سوف تلبي أنشطة اإلسكان وتتبع متطلبات )المنح اإلجمالية CDBG-MIT  التخفيف-المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
المجتمعات اCDBG-MIT   التخفيف(-لتنمية  البرنامج  هذا  سيحدد  القومي  .  الهدف  تلبي  التي  للمشاريع  ألولوية 

المنخفض والمتوسط الدخل والمشاريع الموجودة في المناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار هارفي التي حددتها  
غير مطلوبة لبرنامج منحة    ٪25حصة التكلفة غير الفيدرالية بنسبة  (.  HUD MIDإدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )
  اإلضافي. HMGPالتخفيف من حدة مخاطر الكوارث 

، سيتم  CDBG-MITالتخفيف(  -نظًرا لطبيعة هذه األنشطة وتعقيدات قواعد وأنظمة )المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 مع المتقدمين كمتلقين فرعيين. GLOإدارة هذا البرنامج من قِبل 

عن كثب مع   GLOسيعمل ، HMGP ي لـبرنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارثيلتكم هذا الملحق البموجب 
في اختيار المشاريع بناًء على المعايير الموضحة أدناه. بمجرد تحديد    (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )

 . recovery.texas.govبنشر قائمة المشاريع المحددة على موقع  GLOاختيارات المشروع، سيقوم 

 -ستحتاج المشروعات المختارة للتمويل إلى تقديم مواد طلب تكميلية للتحقق من أهلية المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 .CDBG-MITالتخفيف 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.7.1

كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تُعد األعاصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية، والفيضانات  
الساحلية / النهرية الشديدة إثنين من بين أهم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. يطلب برنامج منحة التخفيف من  

من المجتمعات معالجة المخاطر المحددة في    2017ي عام  لتمويل إعصار هارفي ف  HMGPحدة مخاطر الكوارث  
 خطط العمل المحلية للتخفيف من حدة المخاطر. 

 المشاريع المغطاة:   5.4.7.2

  50مليون دوالر أو أكثر، مع ما ال يقل عن    100يتم تعريفه على أنه مشروع بنية تحتية تبلغ تكلفته اإلجمالية للمشروع  
المنح اإلجمالية لتنمية  ، بغض النظر عن المصدر )CDBGة لتنمية المجتمعات منح اإلجماليمليون دوالر من تمويل ال

الكوارث  -المجتمعات من  و CDBG-DRالتعافي  المجتمعات،  لتنمية  اإلجمالية  ،    CDBG-MITالتخفيف    -المنح 
المجتمعاتوال لتنمية  للمشر  CDBG منح اإلجمالية  الجوهري وصفًا  التعديل  أو  العمل  وع  (. يجب أن تتضمن خطة 

األخرى )كيف تلبي تعريف   CDBG-MITالتخفيف    -والمعلومات المطلوبة ألنشطة المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
نشاط التخفيف، واالنسجام مع تقييم احتياجات التخفيف المنصوص عليه في خطة عمل الجهة المانحة، واألهلية بموجب 

أو تنازل أو شرط بديل، والهدف الوطني، بما في    HCDA)أ( من قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية    105  البند رقم
المغطى  المشروع  يفي  العمل كيف  التخفيف(. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تصف خطة  ذلك معايير إضافية ألنشطة 

. أدناه( بما في ذلك: االتساق مع أنشطة VA13بمعايير إضافية لألهداف الوطنية للمشروعات المغطاة )المذكورة في  
أثبتت فعالية واستدامة المشروع على المدى الطويل   ؛نفسها MIDمنطقة األكثر تأثرا وتضررا الالتخفيف األخرى في 

   وإثبات أن فوائد المشروع المغطى تفوق التكاليف. ؛بما في ذلك عملياته وصيانته 

 دوالر 100.000.000 مبلغ التخصيص:  5.4.7.3

i. ( 50والبد أن يعالج ما ال يقل عن  )  من التمويل جهود التخفيف في المناطق التي حددتها إدارة  بالمئة
وتضررا   تأثرا  األكثر  المناطق  أنها  على  الحضرية  والتنمية  المقاطعات  )  HUD MIDاألسكان 

 والرموز البريدية(. 
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ii. ( 50وربما يعالج ما يصل إلى  )  األكثر تأثراً  قاطعات الوالية  من التمويل جهود التخفيف في م بالمئة
وللمقاطعات باستثناء الرموز البريدية للمناطق التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية    MID  وتضرراً 

  .MID األكثر تأثراً وتضرراً ( على أنها المناطق HUDالحضرية )

 دوالر 100.000.000 الحد األقصى للجائزة:  5.4.7.4

المؤهلة:  5.4.7.5 ل  الكيانات  التابع  الكوارث  مخاطر  حدة  من  التخفيف  منحة  لبرنامج  المؤهلين  لوكالة  المتقدمين 
 FEMAالفدرالية إلدارة الطوارئ 

بموجب   5.4.7.6 بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعاتاألنشطة  لتنمية  اإلجمالية  التخفيف  -المنح 
CDBG-MITقانون اإلسكان والتنمية المجتمعية  ؛  HCDA  ،7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم-

   (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:25-24)أ( ) 105(، 11)أ( ) 105(، و 9

i.  الشراء؛ 

ii. ،مساعدة إعادة توطين، عند أنشطة الشراء أو االقتناء 

iii. .هدم مع أنشطة الشراء 

iv.  حوافز اإلسكان 

v.  األنشطة لهادفة لنقل العائالت خارج السهول الفيضية؛ 

vi.   السيطرة على الفيضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام
 إدارة مياه األمطار؛

vii.   ،ترميم البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، توفير المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ(؛ 

viii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

ix. لتحتية لالتصاالت؛ البنية ا 

x. المرافق العامة و 

xi.  مقاومة بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  تعلية  يجب 
وفقًا   FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  للفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

اللوائح الفيدرالية أو المعيار الالحق، بحد أقصى قدمين فوق  ( من قانون3)ج( ) 60.3بند  44للفقرة 
مدار   الفيضي على  السهل  أو    100مستوى   ( لكافة   1عام  وفقًا  سنويًا(  ارتفاعه  من فرصة  بالمئة 

)ب(    55.2بند    24رقم    CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  
ء بطريقة مقاومة للفيضانات لمستوى يفوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي  (، يجب التعلية أو البنا3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  
لمدة  FEMA الطوارئ الفيضي  السهل  إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  بمقدار    100(   3عام 

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500دم توافر مستوى أو ارتفاع السهل الفيضي لمدة  أقدام. في حالة ع
 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

ها  عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأن 100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة 
مثل هذه   للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  مجرد فرصة ضئيلة  معه  توجد  "نشاط 
الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  
ومحطات   الشرطة  ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اإلجراءات  تشمل  المثال، 

   اء وخطوط المرافق الرئيسية.اإلطف
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 األنشطة غير المؤهلة: 5.4.7.7

i.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانية في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، ليست مؤهلة للحصول على
 مساعدة إعادة التأهيل أو حوافز اإلسكان.

ii.  إعادة تأهيل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق الفيضانات؛ 

iii.  / إعادة بناء منزل حيث به:إعادة تأهيل 

a.   أكبر من المنطقة )120دخل األسرة مجتمعة  المتوسط  AMI٪ بحسب متوسط دخل  أو   )
 القومي؛ 

b.  يقع العقار في أحد السهول الفيضية في وقت وقوع الكارثة؛ و 

c.   لم يحتفظ مالك العقار بتأمين ضد الفيضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم يكن
 العقار الحصول على هذا التأمين والحفاظ عليه. مطلوبا من مالك 

iv. مدفوعات حوافز لألسر المعيشية التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث؛ 

v.  توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب
 ( للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT) التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية من صناديق 

a.   المهندسين التابع  تسجيل والحفاظ على مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح
األمريكي   للسدود    USACEللجيش  الوطني  المخزون   U.S. Army Corps ofأو 

Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams . 

b.   المهندسين التابع للجيش األمريكي سالح  ل ضمان أن يتم قبول الهيكل في برنامج إعادة التأهيل
USACE  PL 84-99    بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program   الفيضانات غير المساعدة لمشاريع مكافحة  التأهيل  )إعادة 
 االتحادية(؛ 

c.   الهيكل معتمد بموجب برنامج الفيضانات    الوطني  لتأميناالتأكد من أن  التابع    NFIPضد 
 (. FEMAللوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

d.   في الفيضانات  الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم
 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

vi.  المشروعات الممولة بالفعل من قبل برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارثHMGP   التابع
 ؛FEMA للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

vii. ة، التي يشار إليها  مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاص
أيًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إلى الربح على  
عكس المرافق المملوكة من قِبل جهة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة 

 للبلدية(، 

viii.  ومراكز تشغيل    حاكمام )مثل قاعات المدينة، والم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة الع
 الطوارئ(؛ 

ix.  أ( من قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية 105بموجب القانون، )المذكور في اإليضاح( HCD ،  فإن
( الذي يساهم CDBG-DRالتعافي من الكوارث )-مبلغ صناديق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

   دوالر أو أقل. 250.000هو  USACE يش األمريكيسالح المهندسين بالجفي مشروع 

x.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582تحظر المادة ،
أ( المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن  U.S.C. 5154ة  من مدونة قوانين الواليات المتحد  42)

تنص على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحادية  الفيضانات في ظروف معينة. بشكل عام، 
في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 
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القروض( للفرد من أجل "اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 
ا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفيضانات االتحادية  شخصية أو سكنية أو تجارية إذ 

والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات بموجب القانون االتحادي  
المعمول به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين الفيضانات والحفاظ عليه وفقا  

االتحادي القانون  يقتضيه  في   لما  المساعدة  البرنامج  يوفر  قد ال  الممتلكات.  بشأن هذه  به  المعمول 
 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط. 

xi.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لتلك الملكية طرفًا
يمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر    العام؛أن يكون لالستخدام  خاًصا ويجب  

االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في المقام  
 األول؛ و

 متطلبات البرنامج:  5.4.7.8

i.   بوالية تكساسقسم إدارة الطوارئ  تم تقديم المشروع إلى  TDEM   لتمويل برنامج منحة التخفيف من

 ؛المتعلق بإعصار هارفي HMGPحدة مخاطر الكوارث

ii.   التعافي من  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتمقاطعة مؤهلة إعصار هارفي    2017يكون في عام

 . CDBG-DRالكوارث

iii.  يفي بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

iv.  المحددة في تقييم احتياجات التخفيف؛ معالجة المخاطر الحالية والمستقبلية 

v.   أن تكون مؤهلة ألنشطة المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتCDBG    بموجب البند األول من قانون

  بديل؛أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط  HCDAاإلسكان والتنمية المجتمعية  

vi.  وطني؛ تلبية هدف 

vii.  و  الطويل؛خطة للتشغيل والصيانة على المدى 

viii.   ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف السوق في  توافر

 وقت ومكان اإلنشاء. 

 المبادئ التوجيهية لبرنامج االستحواذ السكني )فقط(:  5.4.7.9

-CDBGالتخفيف )-المجتمعاتسيضع كل متلقٍّ فرعيًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالية لتنمية  

MIT) لتحديد مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستهدفة ومتطلبات التأهل اإلضافية. يجب نشر اإلرشادات العامة ،

الموافقة على جميع اإلرشادات العامة. يُطلب من المستلمين الفرعيين   GLOللتعليق العام قبل االستخدام. ينبغي على  

واتباعها. قد يتبنى المستلمون الفرعيون إرشادات    RARAPلمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  تطوير الخطة السكنية 

البرنامج المستخدمة في برنامج االستحواذ واالستحواذ المحلي الذي يتم إدارته بموجب خطة والية تكساس للتعافي من  

 التعافي من الكوارث-لية لتنمية المجتمعاتالمنح اإلجمامليار دوالر في تمويل   5.676الكوارث: إعصار هارفي بمبلغ  

CDBG-DR.    وفيما يتعلق بشراء العقارات، البد أن يتم تحديد "منطقة المشروع المحددة أو المخطط لها أو المعينة"، بموجب قانون

ذي تم فيه اقتناء العقار، حيث )ب( )ن( )ثانيًا(، كمنطقة محددة بوضوح للوضع النهائي في الوقت ال  24.101بند    49اللوائح الفيدرالية رقم  

ة  يتعين أن يتم اقتناء كافة العقارات في تلك المنطقة أو جزء كبير منها في غضون فترة زمنية محددة على النحو الذي حددته الجهة الممنوح

 أو الجهة الحائزة للمضي قدًما في تنفيذ المشروع. 
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ا وضع معايير في   المتلقي الفرعيلكوارث، يجب على  إلجراء عملية استحواذ في منطقة مستهدفة للحد من مخاطر 

 سياساته وإجراءاته لتعيين المنطقة الخاضعة لعملية االستحواذ، وفقًا للمتطلبات التالية: 

i.   يجب أن يكون السبب في هذا الخطر أو تفاقمه هو الكارثة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والتي

 ؛CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتاستلمت الجهة الممنوحة لها تخصيص  

ii.   يجب أن يكون الخطر تهديدًا بيئيًا متوقًعا لسالمة ورفاهية المستفيدين من البرنامج، كما يتضح من

الوكالة الفيدرالية إلدارة    لل RLأفضل البيانات المتاحة )على سبيل المثال، بيانات الخسائر المتكررة 

 لعلوم؛وا( FEMAالطوارئ 

iii. اإلسكان والتنمية  دارة  يجب تحديد المنطقة المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى يمكن إل

والجمهور تحديد الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسهولة. يُعد التمييز بين   HUDالحضرية  

مهًما، ألن   أمًرا  األخرى  االستحواذ  وأنواع  الشراء  الفرععمليات  العقار   يالمتلقي  تطوير  يعيد  قد 

الغرض من   إذا كان  الشراء )أي،  العقار من خالل برنامج  يتم الحصول على  لم  إذا  المشترى فقط 

 االستحواذ شيء آخر غير الحد من المخاطر(.

iv.  عند القيام بأنشطة االستحواذ، يجب أن يضمن المستلمون الفرعيون التزامهم بخطط إعادة التطوير

 طويلة األجل.

 االختيار:  معايير  5.4.7.10

i.  يجب أن تفي المشروعات بتعريف أنشطة التخفيف؛ 

ii.  ،ستعطى األولوية للمشاريع التي تحقق الهدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط 

iii. ( المشاريع التي لديها تحليل تكاليف المنافعBCA( ألكثر من واحد )تكون المشاريع التي لديها 1 ،)

 و  أعلى؛تحليل تكاليف منافع أعلى في مرتبة 

iv.  الكوارث التخفيف من حدة مخاطر  يتلقوا تمويل برنامج منحة  لم  الذين  للمتقدمين    ستعطى األولوية 

HMGP . 

   األهداف الوطنية:  5.4.7.11

، )الشراء المنخفض /أو المتوسط(، والحوافز  LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة  UNMالحاجة إلى التخفيف العاجل  

بما ال يقل عن خمسين    LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة    ذوي؛ يجب أن يستفيد  LMBالمنخفضة /أو المتوسطة  

 .HMGPاإلعتمادات التكميلية لبرنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث  ( بالمئة من50)

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة تعزيز   5.4.7.12

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة  

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4التركيبة واالحتياجات السكانية، )   (3االجتماعية االقتصادية، )

إيجابيًا.    AFFH( كل العناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل  6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

لعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو يجب أن توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية وا
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تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال يوجد بها أقلية وذلك استجابةً للتأثيرات المتعلقة  

   بالمخاطر الطبيعية.

 :الجدول الزمني  5.4.7.13

( على خطة العمل هذه. HUDبعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  مباشرةتاريخ بدء البرنامج المقترح هو  

 تاريخ االنتهاء المقترح هو أربع سنوات من تاريخ بدء البرنامج. 
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 الساحلية  التعافي سرعة برنامج 5.4.8

في   الساحلية  الموارد  قسم  الرئيسية   GLOيقوم  الساحلية  تكساس  من خالل خطة  الساحلي  للتخطيط  مستمرة    بجهود 

بها في    الموصي  1( كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف. تقدم مشاريع المستوى  سرعة التعافيللمرونة )خطة 

مرونة متعددة األوجه وطويلة األجل لمخاطر المخاطر الساحلية المحددة من خالل مزيج من البنية    سرعة التعافيخطة  

سرعة ير غير الهيكلية. تم تقييم المشروعات ذات األولوية في خطة  التحتية الخضراء والبنية التحتية الرمادية والتداب 

موظفي وكالة الموارد   الساحلية؛من قبل اللجان االستشارية الفنية اإلقليمية المؤلفة من باحثين في علوم المناطق    التعافي

الفيدرالية   الحكومية  والوالئية؛الطبيعية  وغير  والخاصة  العامة  المنظمات  المحلية   ؛أعضاء  الحكومة  وخبراء   ؛ممثلو 

توصيات المشروع من مختلف دراسات التخطيط الفيدرالية وحكومات    سرعة التعافيالتخطيط والهندسة. تعزز خطة  

 حلية الطويلة األجل.السا سرعة التعافيالواليات والمحليات، وتُعلم نُهج التمويل الفيدرالية والوالئية لسن 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.8.1

كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تعد األعاصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية والفيضانات  

السواحل   تآكل  الطقس في تكساس، مع  بأخطار  المرتبطة  الخطيرة  بين أكبر األخطار  الشديدة من  النهرية  الساحلية / 

تم تحديدها بشكل إضافي. سيعالج برنامج   التعافيكمخاطر طبيعية محددة  تدابير    سرعة  التحديد  الساحلية على وجه 

بنشر   GLOالتخفيف لهذه المخاطر على طول المناطق الساحلية في تكساس. بمجرد تحديد اختيارات المشروع، سيقوم  

 . recovery.texas.govقائمة المشاريع المحددة على موقع 

الساحلية هذا حماية األراضي الرطبة و / أو تثبيت    سرعة التعافيشمل أنواع المشاريع المؤهلة للتنفيذ من خالل برنامج  ت

حيازة األراضي؛ وتحسينات  اإلقليمية؛تحسينات البنية التحتية  الرملية؛الخط الساحلي؛ تغذية الشاطئ واستعادة الكثبان 

 من حدة المخاطر. ومزيد من التخفيف -الشعاب المرجانية 

 دوالر 20.459.731 مبلغ التخصيص:  5.4.8.2

i.   أن )  يلبيوالبد  يقل عن  المناطق  بالمئة  (  50ما ال  في  المحددة  المخاطر  التمويل  تأثراً من  األكثر 

)  MID  وتضرراً  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  إدارة  حددتها  والرموز  HUDالتي  )المقاطعات   )

 البريدية(. 

ii.  يلبي    قدو( إلى  يصل  في بالمئة  (  50ما  هارفي  إعصار  المخاطر  حدة  من  للتخفيف  التمويل  من 

تضرًرا   األكثر  أو  المنكوبة  التي    MIDالمقاطعات  للمناطق  البريدية  الرموز  باستثناء  وللمقاطعات 

 ;HUD MID األكثر تأثراً وتضرراً حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها المناطق 

 دوالر 20.459.731األقصى للجائزة:الحد    5.4.8.3

 الكيانات المؤهلة:  5.4.8.4

i. )وحدات الحكومة المحلية )المدن والبلدات والمقاطعات 

ii. ؛ واليةأجهزة ال 

iii. ،منظمات غير حكومية 

iv.  مناطق المالحة و 
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v.  .سلطات الموانئ 

اإلجمالية    5.4.8.5 المنح  بموجب  بها  المسموح  األنشطة  جميع  المؤهلة:  المجتمعية  األنشطة    التخفيف   -للتنمية 
CDBG-MIT  ؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCDA   (، 9-7)أ( )  105(،  5-1)أ( )  105  البند رقم

 (، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:11)أ( ) 105و 

i.  إصالح الصرف الصحي وتحسينه، بما في ذلك بناء أو إعادة تأهيل نظام  السيطرة على الفيضانات و

 إدارة مياه األمطار؛

ii. (؛تحسينات في البنية التحتية )مثل مرافق المياه والصرف الصحي، الشوارع، دروع الشواطئ، إلخ 

iii.  البنية التحتية الطبيعية أو الخضراء؛ 

iv.  االستحواذ على األراضي وعمليات االستحواذ و 

v.  تعلي مقاومة يجب  بطريقة  بنائها  أو  الفقرة  هذه  في  الواردة  للمعايير  وفقًا  السكنية  غير  البنايات  ة 

وفقًا   FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  للفيضانات وفقًا لمعايير مقاومة الفيضانات الخاصة ب

بحد أقصى قدمين  أو المعيار الالحق،    CFR( من قانون اللوائح الفيدرالية  3)ج( )  60.3بند    44للفقرة  

بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( وفقًا لكافة  1عام ) أو  100فوق مستوى السهل الفيضي على مدار 

)ب(    55.2بند    24رقم    CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفيدرالية  

ستوى ارتفاع السهل الفيضي  (، يجب التعلية أو البناء بطريقة مقاومة للفيضانات لمستوى يفوق م 3)

الوكالة الفيدرالية إلدارة  بالمئة من فرصة ارتفاعه سنويًا( )وفقًا لمعايير    2عام ) أو    500على مدار  

لمدة  FEMA الطوارئ الفيضي  السهل  إلى مستوى يفوق مستوى ارتفاع  أو  بمقدار    100(   3عام 

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500الفيضي لمدة  أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السهل  

 3عام، فالبد أن يتم تعلية المبنى أو بناؤه بطريقة مقاومة للفيضان بمقدار  100السهول الفيضية لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنها   100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السهل الفيضي لمدة 

مجرد فرصة ضئي معه  توجد  مثل هذه  "نشاط  للغاية، ألن  كبيرة  بدرجة  محتملة  فيضان  لحدوث  لة 

الفيضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبيل  

ومحطات   الشرطة  ومراكز  المسنين  رعاية  ودور  المستشفيات  الحرجة  اإلجراءات  تشمل  المثال، 

   i اإلطفاء وخطوط المرافق الرئيسية.

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.8.6

i.   نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي يتم تنفيذها ضمن

االستجابة الفورية لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي  

الحكومية في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومية وغير  

وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى(،  

 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات. 

ii. ثة. مطلوب توسيع سد أو حاجز بما يتجاوز األثر األصلي للبنية التي كانت موجودة قبل وقوع الكار

 ( للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT) التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية من صناديق 

a.   المهندسين التابع  تسجيل والحفاظ على مداخل بخصوص هذه الهياكل مع قاعدة بيانات سالح

 أو المخزون الوطني للسدود.   USACEللجيش األمريكي 
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b.   المهندسين التابع للجيش األمريكي ضمان أن يتم قبول الهيكل في برنامج إعادة التأهيل سالح

USACE  PL 84-99    غير الفيضانات  مكافحة  لمشاريع  المساعدة  التأهيل  )إعادة  ب 

 االتحادية(؛ 

c.   الهيكل معتمد بموجب برنامج الفيضانات  الوطني  لتأمين  االتأكد من أن  التابع    NFIPضد 

 (. FEMAفيدرالية إلدارة الطوارئ )للوكالة ال

d.   الحفاظ على توثيق الملف الذي يوضح تقييم المخاطر قبل تمويل هيكل التحكم في الفيضانات

 والتوثيق بأن االستثمار يتضمن تدابير للحد من المخاطر.

iii.   مساعدة أي مرفق مملوك ملكية خاصة ألي غرض من األغراض؛ والمرافق الخاصة، التي يشار

ا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص وتهدف إلى الربح  إليها أيضً 

على عكس المرافق المملوكة من قِبل جهة أو وكالة عامة )على سبيل المثال، الشرطة أو المرافق 

 المملوكة للبلدية(، 

iv. المد قاعات  )مثل  العام  الحكومة  لتصرف  المستخدمة  والمرافق  المباني  ومراكز  تُعد  والمحاكم  ينة، 

 تشغيل الطوارئ(؛ مؤهلة للتمويل

v.   المذكور في قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية( ،بموجب القانونHCD    105كمالحظة إلى    ،))أ(

المجتمعية  المنح اإلجمالية  فإن مبلغ صناديق   الذي يساهم في CDBG-MIT)  التخفيف   -للتنمية   )

 ل. دوالر أو أق 250.000هو  USACEمشروع 

vi.   بصيغته المعدلة،  1994من القانون الوطني إلصالح التأمين ضد الفيضانات لعام    582تحظر المادة ،

أ( المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C  5154ة  من مدونة قوانين الواليات المتحد  42)

ية في حاالت  الفيضانات في ظروف معينة. وتنص  على أنه ال يجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحاد

الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض(  

للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصية  

االتحادية والتي    أو سكنية أو تجارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفيضانات

كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات بموجب القانون االتحادي المعمول  

لما  الفيضانات والحفاظ عليه وفقا  تأمين  به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على 

مج المساعدة في حاالت  يقتضيه القانون االتحادي المعمول به بشأن هذه الممتلكات. قد ال يوفر البرنا

 الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم يستوِف هذا الشرط.

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال يفيد االستخدام النهائي لتلك الملكية طرفًا

يمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال يُفسر    العام؛خاًصا ويجب أن يكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنه يشمل التنمية االقتصادية التي تعود بالنفع على الكيانات الخاصة في المقام  

 األول؛ و

 أهلية المشروع:  5.4.8.7

i.  ؛ 2019لعام  تم تحديده في الخطة الرئيسية للمرونة الساحلية في تكساس 1كن مشروًعا من الفئة 

ii.  .تلبية تعريف أنشطة التخفيف 

iii.  معالجة المخاطر الحالية والمستقبلية المحددة؛ 

iv. منح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  األنشطة المؤهلة للCDBG    لقانون اإلسكان والتنمية    1تحت العنوان

 بديل؛ أو غير ذلك بموجب تنازل أو شرط  HCDAالمجتمعية 

v.  وطني؛ تلبية هدف 
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vi.  و المشروع؛ويل طويل األجل وإدارة عمليات وصيانة يتضمن خطة للتم 

vii.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف

 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 معايير االختيار:   5.4.8.8

i.  األهلية؛ تلبية معايير 

ii.  للدخل المنخفض أو المتوسطتحديد أولويات المشاريع التي تلبي الهدف الوطني LMI؛ 

iii.   وتضررا تأثرا  األكثر  المقاطعات  في  المشاريع  أولويات  اإلسكان   MIDتحديد  إدارة  حددتها  التي 

 و  البريدية؛( والرموز HUDوالتنمية الحضرية )

iv. الطوارئلوكالة الفدرالية إلدارة  تحديد أولويات المشاريع التي تتناول حماية شريان الحياة التابعة ل 

FEMA.   

   األهداف الوطنية:  5.4.8.9

  اإلعتمادات المالية من  بالمئة( 50يجب أن يستفيد ما ال يقل عن خمسين ) ؛UNMو  LMI الدخل المنخفض والمتوسط

    LMI الدخل المنخفض والمتوسط ذوياألشخاص  لبرنامج سرعة التعافي الساحلية

 : AFFH تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة  5.4.8.10

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع لمراجعة  

( الخصائص  2ا المنطقة المقترحة للمشروع، )ديموجرافي(  1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4( التركيبة واالحتياجات السكانية، ) 3االجتماعية االقتصادية، )

( كل العناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز السكن العادل إيجابيًا. يجب أن  6البيئية، )  االهتمامات( المخاطر أو  5)

وضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز  ت

المتعلقة   للتأثيرات  استجابةً  وذلك  أقلية  بها  يوجد  ال  التي  الفقر  منخفضة  المناطق  في  المعقولة  األسعار  ذو  اإلسكان 

 بالمخاطر الطبيعية. 

 :الجدول الزمني  5.4.8.11

( على خطة العمل هذه.  HUDء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )يكون تاريخ بد

 تاريخ االنتهاء المقترح هو خمس سنوات من تاريخ بدء البرنامج.
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 و  السكني. التكميلي  االكتتاب زيادة 5.4.9

( المنازل  لمساعدة أصحاب  إعصار هارفي  برنامج  تدHAPإن  إسكان  برنامج  والية  ( هو  وتديره خطة  الوالية  يره 

-المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتمليار دوالر في تمويل    5.676تكساس للتعافي من الكوارث: إعصار هارفي بمبلغ  

. للحصول على تفاصيل إضافية حول برنامج استرداد السكن هذا، يرجى الرجوع CDBG-DR لتعافي من الكوارثا

الخاص بالتعافي. ال يزال أصحاب المنازل الموجودين داخل مدينة هيوستن    GLO  إلى خطة عمل الوالية على موقع

هاريس البرامج    ومقاطعة  هذه  وتشمل  هارفي.   إعصار  لمواجهة  هاريس  ومقاطعة  هيوستن  بمدينة  الخاصة  اإلسكان  برامج  بموجب 

 .إجراءات التخفيف مثل تعلية المنزل

حيث يتجاوز عدد طلبات الحصول على ،  HAP  مساعدة أصحاب المنازلفي الوقت الحاضر، يتم زيادة عدد برامج  

تمويل البرنامج المتاح الالزم للمضي قدماً في إعادة بناء المنازل  ،  HAP  المساعدة لبرنامج مساعدة أصحاب المنازل

على المساعدة    المؤهلين للحصول  HAPالمتضررة. وبالتالي، يتم قيد قائمة المتقدمين ببرنامج مساعدة أصحاب المنازل  

على قائمة االنتظار حتى يتوفر المزيد من التمويل. لمعالجة أوجه القصور في تمويل برنامج مساعدة أصحاب المنازل 

HAP   حتى يتسنى ألصحاب المنازل المدرجين في قائمة االنتظار في عملية االسترداد في الوالية، يتم تخصيص تمويل

ويعتمد األولوية في برنامج مساعدة مالكي المنازل على    .CDBG-MIT  التخفيف  -مجتمعاتالمنح اإلجمالية لتنمية الإضافي لـ  

 أسبقية الحجز من تاريخ تقديم الطلب. 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.9.1

والفيضانات  كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تعتبر األعاصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية،  

 الساحلية/ النهرية الشديدة من أهم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. 

هو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفيف المترتب على ذلك: السكان   HAPبرنامج مساعدة أصحاب المنازل  

أكثر مرونة والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو حوادث الفيضانات القادمة التي ال مفر منها. كما ثبُت  

المبنية والمرتفعة في إطار برن المنازل  إيميلدا، تمكنت  العاصفة االستوائية  المنازل مؤخًرا في  مساعدة أصحاب  امج 

HAP    التابع إلىGLO    من مقاومة مياه الفيضانات التي غمرت المجتمعات. من الضروري أن يتلقى مالك المنازل

المنازل   أصحاب  مساعدة  لبرنامج  تجميع    HAPالمؤهلون  يتم  بحيث  اإلنعاش  التعافيمساعدة  مع   سرعة  السكنية 

أصحاب المصلحة المحليون والمحليون واإلقليميون باستخدام أموال المنح  إجراءات التخفيف األخرى التي يضطلع بها

 ، إلى جانب أموال التمويل األخرى، لتشكيل جهد شامل للتخفيف. CDBG-MITالتخفيف    -اإلجمالية لتنمية المجتمعات

أموال   المجتمعاتستساعد  لتنمية  اإلجمالية  يحت  CDBG-MITالتخفيف    -المنح  الذين  المنازل  إلى  أصحاب  اجون 

أدنى طابق، بما في    GLOاالرتفاع أو تقوية ضد العواصف. بالنسبة للمنازل التي تقع داخل السهول الفيضية، يرفع  

ذلك الطابق السفلي، على األقل قدمين فوق ارتفاع الفيضان األساسي أو عالمة ارتفاع المياه، أيهما أعلى. بالنسبة للمنازل 

برفع المنازل التي ال يقل ارتفاعها عن قدمين عن عالمة المياه   GLOمحددة، يقوم  الواقعة خارج السهول الفيضية ال

المنازل الواقعة في مناطق العواصف الريحية من خالل ضمان أن    GLOالمرتفعة. باإلضافة إلى ذلك، سوف يساعد  

 العقارات تلبي متطلبات قانون بناء للعواصف الريحية. 
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)مع    2012ضافية المتعلقة بالمنازل المتضررة في هارفي قانون اإلسكان الدولي لعام  تشمل تدابير المرونة والتخفيف اإل

 . سريعة التعافيأحكام عاصفة الرياح(، ومعايير المباني الخضراء ومعايير بناء المنازل 

 دوالر 400.000.000 مبلغ التخصيص:  5.4.9.2

i.   تأثرا وتضررا من للمناطق األكثر  الطلب، ستعطى األولوية  دارة إعصار هارفي وفقا إلبناًء على 

من التمويل  بالمئة  (  80بهدف توفير ما ال يقل عن ثمانين )  HUD MIDاإلسكان والتنمية الحضرية  

 الموجهة إلى تلك المناطق.

ii.   تلبي أن  المقاطعات   ٪  20يجب  في  المحددة  غير  والمخاطر  الُملبَّاة  غير  االحتياجات  التمويل  من 

 نها الرموز البريدية "األكثر تأثًُرا".المتأثرة بإعصار هارفي، مطروًحا م 

 الحد األقصى للمساعدة:  5.4.9.3

i.  إعادة اإلعمار مع أو بدون االرتفاع: مبلغ مناقصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلية استنادا على البناة الذين

 تم الحصول عليهم وخطط منزل الباني استنادا على حجم األسرة.

ii.  دوالر بالنسبة للمنازل العائلية الفردية في المقاطعات الساحلية،   60.000يتكلف االرتفاع بحد أقصى

يقوم    35.000و   الساحلية. قد  للمقاطعات غير  لتكاليف    GLOدوالر  القصوى  الحدود  تقييم  بإعادة 

االرتفاع أثناء التنفيذ بناًء على متوسط التكاليف المرتبطة برفع المنازل العائلية الفردية وعلى أساس  

بإعادة تقييم الحدود القصوى لتكاليف االرتفاع أثناء  GLOعلى حدة حسب الحاجة. قد يقوم كل حالة 

التنفيذ بناًء على متوسط التكاليف المرتبطة برفع المنازل العائلية الفردية وعلى أساس كل حالة على  

 حدة حسب الحاجة. 

iii. المخاط حدة  من  والتخفيف  العواصف  بالتقوية ضد  المتعلقة  البناء  المركب  أنشطة  العرض  مبلغ  ر: 

المحلي لسعر باني يعتمد على المخططات التي تم شراؤها وخطط منزل البناء بناًء على حجم األسرة  

 والمصروفات األخرى المتعلقة بالبناء والتي تم تحديدها على أن تكون التكلفة معقولة.

بموجب    5.4.9.4 بها  المسموح  السكنية  األنشطة  المؤهلة:  اإلجماليالاألنشطة  المجتمعات  منح  لتنمية   -CDBGة 
 .HCDA  105(a)(1). 105(a) (3-4)ة  ، من قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيCDBG-MITالتخفيف  

105(a)(8) 105(a)(11). 105(a)(18) 105( و(a)(25)، :تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

i.  إعادة بناء منزل ألسرة واحدة يشغله مالكوه؛ 

ii.  تخفيف المخاطر؛ 

iii.  التعلية؛ 

iv.  مساعدة االنتقال؛ 

v.   على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ(

 المشورة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ 

vi.  واحدة. الاألنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر 

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.9.5

i. دفع الرهن القسري؛ 
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ii. مدفوعات حوافز لألسر المعيشية التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث؛ 

iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانية في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، ليست مؤهلة للحصول على

 اإلسكان.مساعدة إعادة التأهيل أو حوافز 

iv.  إعادة تأهيل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق الفيضانات؛ 

v.  :إعادة تأهيل / إعادة بناء منزل تحققت فيه المعايير الثالثة التالية 

a.   أكبر من المنطقة )120دخل األسرة مجتمعة  المتوسط  AMI٪ بحسب متوسط دخل  أو   )

 القومي؛ 

b.  ع الكارثة؛ و يقع العقار في أحد السهول الفيضية في وقت وقو 

c.   لم يحتفظ مالك العقار بتأمين ضد الفيضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم يكن

 مطلوبا من مالك العقار الحصول على هذا التأمين والحفاظ عليه. 

vi.   برنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات  من قانون اإلصالح لل  582وتنص المادةNFIP    1994لعام  ،

أ( على أنه ال يجوز استخدام  U.S.C  5154ة  من مدونة قوانين الواليات المتحد  42)بصيغته المعدلة )

أي مساعدة إغاثة اتحادية في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك 

أي مدفوعات للمساعدة في القروض( للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار  

تي لحقت بأي ممتلكات شخصية أو سكنية أو تجارية إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة  ال

كوارث الفيضانات االتحادية والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات  

بموجب القانون االتحادي المعمول به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين  

ت والحفاظ عليه وفقا لما يقتضيه القانون االتحادي المعمول به بشأن هذه الممتلكات. قد ال  الفيضانا

يوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم  

 يستوِف هذا الشرط.

vii. يس غير مؤهلة للمشاركة  تكون األنشطة التي تقع داخل حدود مدينة هيوستن و/أو خارج مقاطعة هار

المنازل بتنفيذ برامجها .  HAP  في برنامج مساعدة أصحاب  تقوم مدينة هيوستن ومقاطعة هاريس 

 الخاصة. 

 معايير األهلية للحصول على المساعدة:   5.4.9.6

i. يجب أن يكون المنزل مشغواًل بالمالك في وقت العاصفة وال يزال مملوًكا للمالك في وقت العاصفة؛ 

ii. زل بمثابة محل اإلقامة األساسي. يجب أن يكون المن 

iii. يجب أن يكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤهلة للحصول على المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات -

 ؛(CDBG-DRلتعافي من الكوارث )ا

iv. .يجب أن يكون المنزل قد تضرر بشكل مستديم من إعصار هارفي 

v.  مراجعة ازدواجية المزايا؛ 

vi.  البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف السوق في وقت ومكان البناء؛يجب أن تكون تكاليف 
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vii.   عاًما قاموا بتسديد مدفوعات إعالة   18يجب أن يكون جميع أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن

 الطفل؛ 

viii.   يجب على المتقدمين تقديم دليل على أن الضرائب العقارية هي حالية، لديهم خطة معتمدة للسداد، أو

 ل على إعفاء بموجب القوانين الحالية. مؤهلين للحصو 

ix.  مطهراً؛  -يجب أن يكون المنزل من الناحية البيئية 

x.  إلى متطلبات شراء التي تؤدي  يتلقون مساعدات في حاالت الكوارث  الذين  العقارات  يتحمل مالكو 

ل إليهم بمتطلبات الحصول   على التأمين التأمين ضد الفيضانات مسؤولية قانونية بإخطار أي من المحوَّ

نقل  تثبت  التي  الوثائق  الكتابي في  واإلبقاء على هذا اإلخطار  كتابياً  الفيضانات والحفاظ عليه  ضد 

 الملكية ونقل قد يكون المالك مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك. 

xi.   اتفاقية اإلحالل: يجب أن يوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلية

في  تتعلق   ازدواجية  أي  لسداد  اتفاق  هذا  يعد  الفوائد.  االمتثال الزدواجية  لضمان  هارفي  بإعصار 

 المساعدة إذا تم تلقي المساعدة في حاالت الكوارث األخرى لنفس الغرض في وقت الحق؛

xii.  :سندات إذنية غير قابلة لالسترداد 

xiii. رئيسية في العقار المدعوم، لمدة  يتعين على مالكي المنازل ممن تلقوا مساعدات الحفاظ على إقامتهم ال

ثالث سنوات. ال يسمح بإعادة تمويل بالسحب النقدي أو قروض المنازل أو أي قروض يستخدمها 

( سنوات. سيؤدي انتهاك هذه السياسة إلى تفعيل شروط السداد  3المنزل المدعوم، كضمان لمدة ثالث )

 الخاصة بالمستند اإلذني. 

xiv. ات المدعومة، وأن تكون في وضع جيد. قد يكون مالكي المنازل  يجب أن يتم سداد ضرائب العقار

 على نظام سداد معين، ولكن ال بد من تقديمه إلى المتلقي الفرعي أو الوالية حسبما يكون مالئم للتطبيق.

xv.   )المخاطر والفيضانات )إن وجدت المدعومة. سيتم مراقبة  الحفاظ على التأمين في العقارات  يجب 

 إن وجدت( لفترة الثالث سنوات. والعواصف الجوية )

   األهداف الوطنية:  5.4.9.7

اإلعتمادات المالية للبرنامج التكميلي  من    ٪70. يجب أن يتم انفاق ما ال يقل عن  UNMالدخل المنخفض والمتوسط  

  (.LMIعلى المشاريع المؤهلة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط )لإلكتتاب في اإلسكان 

 اإلسكان:إرشادات   5.4.9.8

والمتلقين الفرعية له بوضع التوجيهات العامة لإلسكان ذات الحد األدنى والتي توفر تفاصيل تشغيلية    GLOسوف يقوم  

بشأن متطلبات األهلية، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعايير البناء، ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات البرنامج األخرى. تم 

 قبل التبني. نشر إرشادات اإلسكان للتعليق العام 

 تقييم االحتياجات:   5.4.9.9

ة إلدارة اإلسكان ديموجرافيالمحلية وتحليل بيانات الوکالة ال  االحتياجاتتقييم االحتياجات المحلية. إن تقييم    GLOأجرى  

الطوارئ )HUDوالتنمية الحضرية ) الفيدرالية إلدارة  ينبغي  FEMA(/الوكالة  التي  التمويل  ( سوف يوصي بنسب 

(. أجرى  LMIمنها كل مجموعة اقتصادية تابعة أو غير تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط )  تجنيبها لتستفيد
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GLO   بالشراكة مع جامعة تكساس في أوستن دراسة استقصائية الحتياجات اإلسكان في جميع أنحاء المقاطعات المتأثرة

ير الُملَبَّاة الناتجة عن إعصار هارفي. وسيحدد تقييم  بالكوارث. قام االستطالع بتقييم االحتياجات المتبقية من السكن غ

لتلقي اهتمام مكثف، والمناطق المستهدفة التي    ةديموجرافيالاالحتياجات األنشطة التي سيتم تقديمها، وخصائص السكان  

تكون ضرورية  قد  التي  العامة  الخدمات  أنشطة  تقييًما ألنواع  أيًضا  االحتياجات  تقييم  لها. تضمن  الخدمة  تقديم  سيتم 

لية،  الستكمال البرنامج، مثل تقديم المشورة في مجال اإلسكان، واالستشارات القانونية، والتدريب المهني، والصحة العق

التي لحقت   لألضرار  المماثلة  الدخل  فئات  أهدافا ضمن  االحتياجات  تقييم  يحدد  أن  وينبغي  العامة.  الصحة  وخدمات 

على االنحراف عن األهداف قبل أن يتم الُمِضّي قُدَُماً في    GLOبالمساكن في المناطق المتضررة. ويجب أن يوافق  

 البرنامج.

 تقييم المخاطر:  5.4.9.10

هو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفيف المترتب على ذلك: السكان   HAPالمنازل    برنامج مساعدة أصحاب

أكثر مرونة والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو حوادث الفيضانات القادمة التي ال مفر منها. من  

المنازل   لبرنامج مساعدة أصحاب  المؤهلون  المنازل  يتلقى مالك  يتم  مس  HAPالضروري أن  اعدة االسترداد بحيث 

السكنية مع إجراءات التخفيف األخرى التي يضطلع بها أصحاب المصلحة المحليون والمحليون   سرعة التعافيتجميع  

وغيرها من التمويل لتشكيل جهد   CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  واإلقليميون مع أموال المنح اإلجمالية  

 تخفيف شامل.

 خطة الوصول التسويقية اإليجابية:  5.4.9.11

  GLOمن خالل سياسات التسويق اإليجابية. وسوف يقوم  AFFHبـتعزيز اإلسكان العادل بشكل إيجابي   GLOيلتزم 

( في  HUDتنمية الحضرية )والمتلقين الفرعيين بالتنسيق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان وال

سياق هذا الجهد. تتضمن جهود التسويق اإليجابية خطة تسويق إيجابية تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  

(HUD  والهدف من ذلك هو ضمان وصول جهود التوعية واالتصال إلى مالكي المنازل المؤهلين من جميع األصول .)

والقومي والعنصرية  الجنس العرقية  نوع  ومجموعات  الخاصة"  "االحتياجات  وذوي  والمعوقين  والعائلية  والدينية  ة 

 والسكان المعرضين للخطر. 

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة تعزيز   5.4.9.12

إيجابي العادل بشكل  البرنامج لمراجعة تعزيز اإلسكان  تقييمات ).  AFFH  خضع  ( 1وسوف تتضمن هذه المراجعة 

( التركيبة واالحتياجات السكانية،  3( الخصائص االجتماعية االقتصادية، )2ديموجرافيا المنطقة المقترحة للمشروع، )

( كل العناصر األخرى  6( المخاطر أو االهتمامات البيئية، )5( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية، )4)

يجب أن توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من  . AFFH  جابيالمتعلقة بتقرير تعزيز اإلسكان العادل بشكل إي 

التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة  

   الفقر التي ال يوجد بها أقلية وذلك استجابةً للتأثيرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية.

 :لزمنيالجدول ا  5.4.9.13

الحالي؛ وفقًا لذلك، يكون تاريخ البدء فور موافقة إدارة اإلسكان والتنمية   GLOالبرنامج المقترح هو استمرار لبرنامج 

 ( على خطة العمل هذه. تاريخ االنتهاء المقترح هو ثالث سنوات من تاريخ بدء البرنامج. HUDالحضرية )
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 التعافي  سريع اإلسكان برنامج 5.4.10

( محل المنازل العائلية الفردية التي يشغلها مالكوها والتي تضررت من  RHP)  سريع التعافي سكان  سيحل برنامج اإل

والتخفيف اإلضافية المطلوبة من برنامج اإلسكان    سرعة التعافيجراء إعصار هارفي بمنزل أعيد بناؤه يلبي معايير  

تضررت منازلهم بشكل خطير خالل إعصار هارفي، . باإلضافة إلى توفير السكن ألولئك الذين  RHP  سريع التعافي

سيكون هذا البرنامج بمثابة عرض لممارسات البناء السكنية أكثر مرونة ويوفر الفرصة لنشر هذه الممارسات من خالل  

 صناعة البناء السكني على نطاق أكبر مما سبق محاولة.

الخاص به. سيتم اختيار    HAPفرعية لبرنامج    كفئة   GLOمن خالل    RHP  سريع التعافي سيتم تشغيل برنامج اإلسكان  

المؤهلين.    HAPالحالية لمقدمي طلبات برنامج مساعدة أصحاب المنازل    GLOالمشاركين المؤهلين من قائمة انتظار 

أن يدير البرامج مباشرة في هذه المناطق أو أن يستخدم الدعم من األطراف الخارجية لخدمة احتياجات    GLOـ  ويجوز ل

 الكي المنازل.مساعدة م 

تمويل البرامج    HAPفي الوقت الحالي، يتجاوز عدد طلبات الحصول على المساعدة برنامج مساعدة أصحاب المنازل  

المتاحة الالزمة للمضي قدماً في إعادة بناء المنازل المتضررة. وبناًء على ذلك، يتم وضع قائمة انتظار لمقدمي طلبات  

المؤهلين للحصول على المساعدة حتى يتوفر تمويل إضافي. لعالج أوجه القصور   RHP  سريع التعافيبرنامج اإلسكان  

المنازل   مساعدة أصحاب  قائمة االنتظار في   HAPفي تمويل برنامج  المدرجين في  المنازل  يتسنى ألصحاب  حتى 

 CDBG-MITخفيف  الت  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتعملية االسترداد في الوالية، يتم تخصيص تمويل إضافي لـ  

األولوية  عتمد  ت  .  RHP  سريع التعافياإلضافي وبرنامج اإلسكان    HAPالمنازلمن خالل كل من برنامج مساعدة أصحاب  

 على أسبقية الحجز من تاريخ تقديم الطلب. HAPبرنامج مساعدة مالكي المنازل في 

برامج اإلسكان الخاصة بمدينة هيوستن ومقاطعة هاريس لمواجهة إعصار مالكي المنازل بمدينة هيوستن ومقاطعة هاريس بموجب  تتم خدمة  

 هارفي. وتشمل هذه البرامج إجراءات التخفيف مثل تعلية المنازل.

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.10.1

ات  كما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف، تعتبر األعاصير / العواصف المدارية / المنخفضات المدارية، والفيضان

 الساحلية/ النهرية الشديدة من أهم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. 

( توفير اإلسكان عالي الجودة ودائم ومستدام  1وظيفة ذات شقين: )  RHP  سريع التعافيسوف يخدم برنامج اإلسكان  

المعززة    سرعة التعافي( إظهار الفعالية من حيث التكلفة لميزات  2و )  هارفي؛ومقاوم للعفن للمتضررين من إعصار  

ل بناء المنازل وفقًا في البناء السكني على نطاق واسع للحماية من العاصفة أو الفيضان التالية التي ال مفر منها. من خال

  سريع التعافي لمعايير أعلى من ممارسات البناء التقليدية على النطاق المقترح من قبل هذا البرنامج، فإن برنامج اإلسكان  

RHP   سيُدخل ممارسات البناء األكثر مرونة في االتجاه السائد حيث يمكنها التوسع وتصبح تنافسية مع ممارسات البناء

 التقليدية. 

 دوالر 100.000.000 لغ التخصيص:مب  5.4.10.2

i. تأثرا وتضررا من إعصار هارفي وفقا إل للمناطق األكثر  الطلب، ستعطى األولوية  دارة بناًء على 

من التمويل  بالمئة  (  80بهدف توفير ما ال يقل عن ثمانين )  HUD MIDاإلسكان والتنمية الحضرية  

 الموجهة إلى تلك المناطق.
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ii.   من التمويل االحتياجات غير الُملبَّاة والمخاطر المحددة في المقاطعات المتأثرة    ٪  20يجب أن تلبي

 بإعصار هارفي، مطروًحا منها الرموز البريدية "األكثر تأثًُرا".

 :RHP سريع التعافيمتطلبات بناء المنازل التابعة لبرنامج اإلسكان   5.4.10.3

، التي سيتم إصدارها من خالل عملية شراء تنافسية لتحديد منشئي  GLOسوف تستند المتطلبات إلى معايير مرونة  

 المنازل المؤهلين. 

 الحد األقصى للمساعدة:  5.4.10.4

i.  إعادة اإلعمار مع أو بدون االرتفاع: مبلغ مناقصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلية استنادا على البناة الذين

 األسرة. تم الحصول عليهم وخطط منزل الباني استنادا على حجم

ii.  دوالر بالنسبة للمنازل العائلية الفردية في المقاطعات الساحلية،   60.000يتكلف االرتفاع بحد أقصى

يقوم    35000و   قد  الساحلية.  للمقاطعات غير  لتكاليف    GLOدوالر  القصوى  الحدود  تقييم  بإعادة 

االرتفاع أثناء التنفيذ بناًء على متوسط التكاليف المرتبطة برفع المنازل العائلية الفردية وعلى أساس  

 لى حدة حسب الحاجة. كل حالة ع

iii.   المركب العرض  مبلغ  المخاطر:  حدة  من  والتخفيف  العواصف  بالتقوية ضد  المتعلقة  البناء  أنشطة 

المحلي لسعر باني يعتمد على المخططات التي تم شراؤها وخطط منزل البناء بناًء على حجم األسرة  

 التكلفة معقولة. والمصروفات األخرى المتعلقة بالبناء والتي تم تحديدها على أن تكون

اإلجمالية   5.4.10.5 المنح  بموجب  بها  المسموح  السكنية  األنشطة  المؤهلة:  المجتمعية  األنشطة    التخفيف   -للتنمية 
CDBG-MIT  من قانون اإلسكان والتنمية المجتمعية ،HCDA  105(a)(1). 105(a) (3-4). 105(a)(8) 

105(a)(11). 105(a)(18) 105( و(a)(25)ال الحصر: ، تشمل على سبيل المثال  

i.  إعادة بناء منزل ألسرة واحدة يشغله مالكوه؛ 

ii.  تخفيف المخاطر؛ 

iii.  التعلية؛ 

iv.  مساعدة االنتقال؛ 

v.   على سبيل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقديم    ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ(

 المشورة القانونية، والتدريب على العمل، والصحة العقلية، والخدمات الصحية العامة(؛ 

vi.  الواحدة. األنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر 

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.10.6

i. دفع الرهن القسري؛ 

ii. ألسر المعيشية التي تنتقل إلى السهول الفيضية المتأثرة بالكوارث؛مدفوعات حوافز ل 

iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانية في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، ليست مؤهلة للحصول على

 مساعدة إعادة التأهيل أو حوافز اإلسكان.

iv.  الفيضانات؛ إعادة تأهيل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق 
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a.  :إعادة تأهيل / إعادة بناء منزل تحققت فيه المعايير الثالثة التالية 

b.   أكبر من المنطقة )120دخل األسرة مجتمعة  المتوسط  AMI٪ بحسب متوسط دخل  أو   )

 القومي؛ 

c.  يقع العقار في أحد السهول الفيضية في وقت وقوع الكارثة؛ و 

v. الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم يكن مطلوبا من مالك   لم يحتفظ مالك العقار بتأمين ضد الفيضانات على

 العقار الحصول على هذا التأمين والحفاظ عليه. 

vi.   برنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات  من قانون اإلصالح لل  582وتنص المادةNFIP    1994لعام  ،

أ( على أنه ال يجوز استخدام  U.S.C  5154ة  من مدونة قوانين الواليات المتحد  42بصيغته المعدلة ))

أي مساعدة إغاثة اتحادية في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفيضانات لتسديد دفعة )بما في ذلك 

أي مدفوعات للمساعدة في القروض( للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترميم "عن األضرار  

ة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة  التي لحقت بأي ممتلكات شخصية أو سكنية أو تجاري 

كوارث الفيضانات االتحادية والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمين ضد الفيضانات  

بموجب القانون االتحادي المعمول به وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمين  

حادي المعمول به بشأن هذه الممتلكات. قد ال  الفيضانات والحفاظ عليه وفقا لما يقتضيه القانون االت

يوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم  

 يستوِف هذا الشرط.

vii.   يتم التي  الخدمات  تلك  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  أن تعني خدمات  يجب  الطوارئ  استجابة  نظام 

ال االستجابة  في  األرواح تنفيذها  في  الخسائر  من  الحد  أجل  من  آخر  طارئ  أي  أو  لكارثة  فورية 

واألضرار التي لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومية وغير الحكومية في حاالت الطوارئ  

العامة، السالمة من الحرائق، تنفيذ القانون، استجابة الطوارئ، والطوارئ الطبية )بما في ذلك مرافق 

 تشفى(، واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات؛ و الطوارئ في المس

viii.  في للمشاركة  مؤهلين  مقاطعة هاريس  خارج  و/أو  مدينة هيوستن  حدود  داخل  المنازل  مالكي  يُعد 

 البرنامج.

 معايير األهلية للحصول على المساعدة:   5.4.10.7

i. ي وقت العاصفة؛يجب أن يكون المنزل مشغواًل بالمالك في وقت العاصفة وال يزال مملوًكا للمالك ف 

ii.  .يجب أن يكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 

iii. يجب أن يكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤهلة للحصول على المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات -

 ؛(CDBG-DRلتعافي من الكوارث )ا

iv. .يجب أن يكون المنزل قد تضرر بشكل مستديم من إعصار هارفي 

v. ؛ مراجعة ازدواجية المزايا 

vi. يجب أن تكون تكاليف البناء معقولة ومتسقة مع تكاليف السوق في وقت ومكان البناء؛ 

vii.   عاًما قاموا بتسديد مدفوعات إعالة   18يجب أن يكون جميع أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن

 الطفل؛ 
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viii.   معتمدة للسداد، أو  يجب على المتقدمين تقديم دليل على أن الضرائب العقارية هي حالية، لديهم خطة

 مؤهلين للحصول على إعفاء بموجب القوانين الحالية. 

ix.  مطهراً؛  -يجب أن يكون المنزل من الناحية البيئية 

x.  إلى متطلبات شراء التي تؤدي  يتلقون مساعدات في حاالت الكوارث  الذين  العقارات  يتحمل مالكو 

ل إليهم بمتطلبات الحصول على التأمين التأمين ضد الفيضانات مسؤولية قانونية بإخطار أي من المحوَّ 

نقل  تثبت  التي  الوثائق  الكتابي في  واإلبقاء على هذا اإلخطار  كتابياً  الفيضانات والحفاظ عليه  ضد 

 الملكية ونقل قد يكون المالك مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك. 

xi. أي جوائز مستقبلية    اتفاقية اإلحالل: يجب أن يوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من

في   ازدواجية  أي  لسداد  اتفاق  هذا  يعد  الفوائد.  االمتثال الزدواجية  لضمان  هارفي  بإعصار  تتعلق 

 المساعدة إذا تم تلقي المساعدة في حاالت الكوارث األخرى لنفس الغرض في وقت الحق؛

xii.  :سندات إذنية غير قابلة لالسترداد 

xiii. دات الحفاظ على إقامتهم الرئيسية في العقار المدعوم، لمدة  يتعين على مالكي المنازل ممن تلقوا مساع

ثالث سنوات. ال يسمح بإعادة تمويل بالسحب النقدي أو قروض المنازل أو أي قروض يستخدمها 

( سنوات. سيؤدي انتهاك هذه السياسة إلى تفعيل شروط السداد  3المنزل المدعوم، كضمان لمدة ثالث )

 الخاصة بالمستند اإلذني. 

xiv. أن يتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جيد. قد يكون مالكي المنازل    يجب

 على نظام سداد معين، ولكن ال بد من تقديمه إلى المتلقي الفرعي أو الوالية حسبما يكون مالئم للتطبيق.

xv. المخاطر والفيضانات )إ المدعومة. سيتم مراقبة  الحفاظ على التأمين في العقارات  ن وجدت(  يجب 

 والعواصف الجوية )إن وجدت( لفترة الثالث سنوات. 

   األهداف الوطنية:  5.4.10.8

لبرنامج المنازل   المالية ٪ من االعتمادات  70ما ال يقل عن    إنفاقالدخل المنخفص والمتوسط والحاجة الملحة يجب أن يتم  

التعافي   المؤهلة  سريعة  المشاريع  على  الفرعي  والمتلقي  المنطقة  والمتوسط بحسب  المنخفض  الدخل  ذوي  لألفراد 

(LMI .) 

 إرشادات اإلسكان:  5.4.10.9

والمتلقين الفرعية له بوضع التوجيهات العامة لإلسكان ذات الحد األدنى والتي توفر تفاصيل تشغيلية    GLOسوف يقوم  

رنامج األخرى. تم بشأن متطلبات األهلية، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعايير البناء، ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات الب

 نشر إرشادات اإلسكان للتعليق العام قبل التبني. 

 تقييم االحتياجات:   5.4.10.10

ة إلدارة اإلسكان ديموجرافيالمحلية وتحليل بيانات الوکالة ال  االحتياجاتتقييم االحتياجات المحلية. إن تقييم    GLOأجرى  

الفيدرالية إلدارة  HUDوالتنمية الحضرية ) ينبغي  FEMAالطوارئ )(/الوكالة  التي  التمويل  ( سوف يوصي بنسب 

(. أجرى  LMIتجنيبها لتستفيد منها كل مجموعة اقتصادية تابعة أو غير تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط )

GLO بالشراكة مع جامعة تكساس في أوستن، دراسة استقصائية الحتياجات اإلسكان على كامل المقاطعات المتأثرة ،
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الكوارث. قام االستطالع بتقييم االحتياجات المتبقية من السكن غير الُملَبَّاة الناتجة عن إعصار هارفي. وسيحدد تقييم  ب

لتلقي اهتمام مكثف، والمناطق المستهدفة التي    ةديموجرافيالاالحتياجات األنشطة التي سيتم تقديمها، وخصائص السكان  

اال تقييم  لها. تضمن  الخدمة  تقديم  تكون ضرورية سيتم  قد  التي  العامة  الخدمات  أنشطة  تقييًما ألنواع  أيًضا  حتياجات 

الستكمال البرنامج، مثل تقديم المشورة في مجال اإلسكان، واالستشارات القانونية، والتدريب المهني، والصحة العقلية،  

الدخل   فئات  أهدافا ضمن  االحتياجات  تقييم  يحدد  أن  وينبغي  العامة.  الصحة  التي لحقت  وخدمات  لألضرار  المماثلة 

على االنحراف عن األهداف قبل أن يتم الُمِضّي قُدَُماً في    GLOبالمساكن في المناطق المتضررة. ويجب أن يوافق  

 البرنامج.

 تقييم المخاطر:  5.4.10.11

برنامج مساعدة أصحاب المنازل هو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفيف المترتب على ذلك: السكان أكثر مرونة 

والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو حوادث الفيضانات القادمة التي ال مفر منها. من الضروري أن  

مساعدة أصحاب لبرنامج  المؤهلون  المنازل  تجميع    HAPالمنازل    يتلقى مالك  يتم  بحيث  االسترداد  سرعة  مساعدة 

السكنية مع إجراءات التخفيف األخرى التي يضطلع بها أصحاب المصلحة المحليون والمحليون واإلقليميون مع    التعافي

ن وغيرها من التمويل لتشكيل جهد تخفيف شامل. م   CDBG-MIT  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  أموال المنح اإلجمالية  

البرنامج، فإن   المقترح من قبل هذا  النطاق  التقليدية على  البناء  ممارسات  لمعايير أعلى من  وفقًا  المنازل  بناء  خالل 

اإلسكان   التعافي برنامج  التوسع   RHP  سريع  يمكنها  السائد حيث  االتجاه  في  مرونة  األكثر  البناء  ممارسات  سيُدخل 

 وتصبح تنافسية مع ممارسات البناء التقليدية. 

 خطة الوصول التسويقية اإليجابية:  5.4.10.12

  GLOبشكل إيجابي من خالل سياسات التسويق اإليجابية. وسوف يقوم   AFFHبـتعزيز اإلسكان العادل  GLO يلتزم 

( في  HUDوالمتلقين الفرعيين بالتنسيق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

الجهد. تتضمن جهود التسويق اإليجابية خطة تسويق إيجابية تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  سياق هذا  

(HUD  والهدف من ذلك هو ضمان وصول جهود التوعية واالتصال إلى مالكي المنازل المؤهلين من جميع األصول .)

و  والمعوقين  والعائلية  والدينية  والقومية  والعنصرية  الجنسانية،  العرقية  والمجموعات  الخاصة"  "االحتياجات  ذوي 

 والسكان المعرضين للخطر. 

 : AFFH تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة  5.4.10.13

العادل   البرنامج لمراجعة تعزيز اإلسكان  تقييمات )  AFFHخضع  المراجعة  إيجابي. وسوف تتضمن هذه  ( 1بشكل 

( التركيبة واالحتياجات السكانية،  3( الخصائص االجتماعية االقتصادية، )2ديموجرافيا المنطقة المقترحة للمشروع، )

خرى  ( كل العناصر األ6( المخاطر أو االهتمامات البيئية، )5( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية، )4)

بشكل إيجابي. يجب أن توضح الطلبات أن هذه المشروعات قد تقلل من   AFFHالمتعلقة بتقرير تعزيز اإلسكان العادل 

التركيزات العنصرية والعرقية ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة  

   للتأثيرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية. الفقر التي ال يوجد بها أقلية وذلك استجابةً 
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 :الجدول الزمني  5.4.10.14

( على خطة العمل هذه.  HUDيكون تاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

 تاريخ االنتهاء المقترح هو ست سنوات من تاريخ بدء البرنامج.
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 المخاطر  من التخفيف  خطط  5.4.11

التخفيف    -( لتوفير أموال المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتTDEMمع قسم إدارة الطوارئ في تكساس )  GLOشراكة  

CDBG-MIT    لتطوير خطة محسنة للتخفيف من حدة مخاطرSHMP    اإلعتمادات  والية تكساس، فضالً عن توفير

تم اعتماد خطة والية تكساس   للمناطق المؤهلة.  (LHMPلتطوير خطط إجراءات التخفيف من حدة المخاطر المحلية )  المالية 

 . 2018أكتوبر  17الحالية للتخفيف من المخاطر في 

الطوارئ   إلدارة  الفدرالية  الوكالة  قبل  من  المعتمدة  المعززة  التخفيف  خطة  المستمر    FEMAتوثق  الوالية  التزام 

بالتخفيف من المخاطر، والجهود االستباقية المستمرة لتنفيذ برنامج شامل للتخفيف من حدة المخاطر في جميع أنحاء  

الوالية، والجهد المنسق للوالية لتقليل الخسائر وحماية األرواح والممتلكات، وإنشاء مجتمعات أكثر أمانا. إن الموافقة  

للمبالغ اإلجمالية بالمئة    20لحالة المعززة تجعل الوالية مؤهلة للحصول على مساعدة تصل إلى  على خطة تخفيف ا

للدول التي ليس لديها خطة تعزيز. سيتم تطوير خطة التخفيف من حدة المخاطر بالمئة    15المقدرة للكارثة، مقارنة بـ  

تكساس   في  SHMPبوالية  المخاطر  حدة  من  التخفيف  قسم  بواسطة  تكساس   المعززة  بوالية  الطوارئ  إدارة    قسم 

TDEMالمجتمعات لتنمية  اإلجمالية  لمنح  أموال  من  االستفادة  يمكن  إدارة بتمويل    CDBG-MITالتخفيف  -.  قسم 

 .FEMAالمقدمة من الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ  TDEM الطوارئ بوالية تكساس

طر بمثابة إطار لخطط محلية للتخفيف من حدة المخاطر لتخفيف من حدة المخاالوالية المحسنة ليجب أن تكون خطة  

داخل تلك الوالية. الغرض من هذه الخطط هو جمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والجمهور في عملية تخطيط 

التي يمكن تنفيذها على    -بناًء على تقييم المخاطر ونقاط الضعف والمخاطر    -لتحديد السياسات واإلجراءات المحلية  

دى الطويل للحد من المخاطر والخسائر المستقبلية من المخاطر. من خالل االنخراط في عملية التخطيط هذه، ال تقوم  الم 

المجتمعات بتحديد المخاطر وترتيب أولويات االستثمارات والتدخالت فحسب، بل أيًضا بناء شراكات من خالل إشراك 

 ديدات والمخاطر، وكذلك مخاطرها.المواطنين والمؤسسات والشركات، وزيادة الوعي بالته 

 :فيما يتعلق بالمخاطر المحددة  5.4.11.1

إجراءات التخفيف من حدة    وخطط  SHMPمن خالل إنشاء واعتماد خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس  

مسؤولي  المحسنة، ستقوم الوالية ووحداتها في الحكومة المحلية بإبالغ األولويات لكل من  LHMPs  المخاطر المحلية  

 الوالية والمسؤولين الفيدراليين مع مواءمة استراتيجيات الحد من المخاطر عبر السلطات القضائية مع أهداف المجتمع. 

 دوالر أمريكي  30.000.0000 مبلغ التخصيص:  5.4.11.2

 .LHMPsدوالر لخطط إجراءات التخفيف من حدة المخاطر المحلية  100.000 الحد األقصى للجائزة:  5.4.11.3

  الكيانات المؤهلة:  5.4.11.4

، والكيانات المؤهلة لبرنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )

الطوارئ إلدارة  الفدرالية  للوكالة  لتنمية    FEMA HMGPالتابع  اإلجمالية  لمنح  تابعة  مقاطعة  أي  في  الموجودة 

 .MIT-CDBGالتخفيف  -المجتمعات

 األنشطة المؤهلة:  5.4.11.5

i.   تطوير خطة التخفيف من حدة المخاطر بوالية تكساس المعززةSHMP. 
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ii.  تطوير أو تحديث خطط التخفيف من حدة المخاطر المحليةLHMP بما في ذلك الدراسات لتعزيز ،

  ؛ فهم المجتمع للمخاطر )أمثلة: دراسات غمر السدود، دراسات الفيضانات، دراسات الحرائق الهائلة(

 و 

iii.  تكلفة المشاركة لتطوير أو تحديثLHMP 

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.11.6

 راحة ضمن األنشطة المؤهلة تلك األنشطة غير محددة ص

 متطلبات البرنامج:  5.4.11.7

i.   يجب أن تفيLHMPs    من قانون اللوائح الفيدرالية  44بجميع معايير ومتطلبات المادة  CFR  201.6 

لوكالة الفدرالية  وا  (TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس )ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل  

 .FEMA إلدارة الطوارئ

ii.   المخاطر  يمكن التخفيف من حدة  التمويل ويعتمدون خطط إجراءات  يتلقون  الذين  الطلبات  لمقدمي 

، شريطة   LHMPالنقضاء    تينالسابق  سنتينالمحلية المعتمدة التقدم مرة أخرى إلى هذا البرنامج في ال

 . اإلعتمادات الماليةأن يتم تقديم الطلب في غضون الجدول الزمني المبين أدناه وتبقى 

 :دول الزمنيالج  5.4.11.8

سنوات، ستبقى فترة التقديم مفتوحة    5خطط المحلية للتخفيف من حدة المخاطر تعمل على أساس دورة مدتها  النظًرا ألن  

(  HUD( أشهر من موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )6( سنوات، مع تاريخ البدء المقترح بعد ستة )6لمدة ستة )

 . اإلعتمادات الماليةعمل هذه وحتى يتم استنفاد  في الواليات المتحدة على خطة ال
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 التعافي  سريعة  المجتمعات برنامج  5.4.12

اعتماد سياسات تعكس األولويات المحلية واإلقليمية وسيكون لها آثار طويلة األمد على الحد من مخاطر   GLOيدعم  

بتمويل تطوير وتبني وتنفيذ قوانين البناء الحديثة   سريعة التعافيالمجتمع. وفقًا لذلك، سيقوم برنامج مجتمعات المستقبل  

يضانات لضمان قدرة الهياكل المبنية داخل المجتمع على تحمل ومراسيم منع األضرار الناجمة عن الف سريعة التعافيو 

 المخاطر المستقبلية. 

قوانين البناء هي اآللية األساسية للمجتمعات المحلية لتنظيم تصميم وبناء المباني الجديدة وتجديد المباني القائمة. كحد  

بنى واألشخاص القريبين من المباني. تعتمد  أدنى، تعكس القوانين متطلبات المجتمع المقبولة لضمان سالمة شاغلي الم 

العديد من المجتمعات على قوانين البناء النموذجية كأساس لرمزها المعتمد محليًا. يتم تطوير قوانين البناء النموذجية  

البحوث، وتحديد ودمج  نتائج  الوطنيين، وباالستجابة آلخر  هذه من خالل عملية إجماع وطنية لزيادة فعالية الخبراء 

 التكنولوجيا والعمليات الجديدة، ودعم وفورات الحجم. 

توفر قوانين منع األضرار الناجمة عن الفيضانات إطاًرا لتنظيم ما يمكن بناؤه في سهول الفيضان، وتغييرات محدودة  

قانون  في تدفقات المجاري المائية، وضمان إنشاء المباني عند ارتفاع الفيضان األساسي أو أعلى منه. مطلوب اعتماد  

للتأمين ضد   الوطني  البرنامج  في  للمشاركة  المكافئة،  اإلنفاذ  آليات  بعض  أو  الفيضانات،  الناجمة عن  األضرار  منع 

الطوارئNFIPالفيضانات ) الفيدرالية إلدارة  للوكالة  التابع   )  FEMA  .  أعلى تنظيمية  معايير  سبيل    -اعتماد  على 

يمكن أن يجعل المجتمع مؤهالً للمشاركة في   -فاع الفيضان األساسي  المثال، فرض البناء على قدمين أو أكثر فوق ارت

المجتمعي   التصنيف  الفيضانات    CRSنظام  للتأمين ضد  الوطني  أقساط  NFIPللبرنامج  من  يقلل  أن  يمكن  والذي   ،

 المجتمع.التأمين ضد الفيضانات ألصحاب العقارات في 

تأخذ   التي تصاحبها في كثير من األحيان،  المناطق  تقسيم  إلى جانب رموز  الشاملة،  إن استخدام األراضي والخطط 

د ما يمكن بناؤه ضمن والية قضائية  أهداف المجتمع وتطلعاته وتضفي عليها طابًعا رسميًا في سياسات قابلة للتنفيذ تحد

معينة وأين يمكن بنائه. يعتبر استخدام األراضي والخطط الشاملة نفسها بمثابة مستندات توجيهية توفر اإلطار الذي يتم  

تتمتع هذه الخطط بحد ذاتها بسلطة تنظيمية. تأخذ قوانين تقسيم المناطق األفكار    -من خالله إنشاء الهياكل التنظيمية  

حددة في استخدام األراضي والخطط الشاملة وتضفي الطابع الرسمي على هذه األفكار في المراسيم الملزمة قانونًا الم 

التي تحدد في نهاية المطاف كيف وأين يتطور المجتمع. يساعد تكوين خطط استخدام األراضي والخطط الشاملة التي  

المد إطارها  في  المخاطر  حدة  من  التخفيف  اعتبارات  المخاطر على  تدمج  من  تقلل  بطريقة  التطور  ن والبلدات على 

 األخطار المستقبلية. 

جديد  ويمكن للمتقدمين تقديم الطلبات ألي نشاط مؤهل من األنشطة المؤهلين لها )على سبيل المثال، قد تتقدم مقاطعة لتحديث أو اعتماد قانون  

م المناطق(. ال يتعين على المتقدمين المشاركة في جميع األنشطة المؤهلة ، بل فقط  للبناء ولكنها ال يمكنها التقدم لوضع أو اعتماد قانون لتقسي

بها قدًما  المضي  في  المتقدم  يرغب  التي  األنشطة  يستخدم   .تلك  في هذا    GLOقد  الخطط  أو   / و  والمراسيم  القوانين  اعتماد 

 األخرى.  CDBG-MITالبرنامج كمعايير تسجيل في برامج 
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  :المحددة فيما يتعلق بالمخاطر  5.4.12.1

يشجع هذا البرنامج المجتمعات على النظر في جميع المخاطر التي تم تحديدها بطريقة شاملة ودمج تدابير التخفيف في  

 يقومون به. نشاطكل 

 دوالر 100.000.000 مبلغ التخصيص:  5.4.12.2

 دوالر لكل متقدم 300.000 الحد األقصى للجائزة:  5.4.12.3

 الكيانات المؤهلة:  5.4.12.4

i.   الموجودة داخل منطقة  القبائل الهندية ومجالس الحكومات  المحلي، المدن والمقاطعات و وحدات الحكم

 .CDBG-MITالتخفيف -مؤهلة لمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 األنشطة المؤهلة:  5.4.12.5

i.  تطوير واعتماد وتنفيذ قوانين البناء التي تلبي أو تتجاوز المعايير المنصوص عليها في قانون اإلسكان

 ؛ (IRC 2012) 2012الدولي 

ii.   تطوير واعتماد وتنفيذ مرسوم لمنع األضرار الناجمة عن الفيضانات يلبي متطلبات المنح اإلجمالية

 التي ال تقل عن قدمين فوق ارتفاع الفيضان األساسي؛  CDBG-MITالتخفيف   -لتنمية المجتمعات

iii.  شاملة؛ تطوير وتبني وتنفيذ مرسوم تقسيم المناطق بناًء على خطة استخدام األراضي أو خطة 

iv. تطوير واعتماد خطط استخدام األراضي التطلعية التي تدمج خطط التخفيف من المخاطر؛ 

v.  وضع واعتماد خطط شاملة تطلعية تدمج خطط التخفيف من المخاطر؛ أو 

vi.   التعليم والتوعية المصممة لتنبيه المجتمعات والمستفيدين ركزت أنشطة الخدمة العامة على حمالت

إلى فرص زيادة التخفيف من حدة المخاطر المحددة من خالل التأمين وأفضل الممارسات وغيرها  

مؤهلة ضمن   CRSوأهلية    CRSمن االستراتيجيات. األنشطة اإلعالمية التي تؤدي إلى تراكم ائتمان  

 هذا النشاط.

 لة:األنشطة غير المؤه  5.4.12.6

i.  .تُعد األنشطة غير المدرجة صراحة تحت قسم األنشطة المؤهلة محظورة 

 متطلبات البرنامج:  5.4.12.7

i. ءانقوانين الب: 

ii. يجب أن يفي قانون البناء المعتمد أو يتجاوز قانون اإلسكان الدولي IRC 2012 . 
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iii.   الجائزة. الفشل في التبني  شهًرا من منح    12يجب أن يكون اعتماد قانون البناء المحدد مكتماًل خالل

 خالل هذا اإلطار الزمني سيؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادها.

iv. :قانون منع األضرار الناجمة عن الفيضانات 

v. التخفيف -يجب أن يلبي المرسوم المعتمد متطلبات المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتCDBG-MIT 

 ساسي. التي ال تقل عن قدمين فوق ارتفاع الفيضان األ

vi.   شهًرا من منح    12يجب أن يكون اعتماد قانون منع األضرار الناجمة عن الفيضانات مكتماًل خالل

 المنحة. الفشل في التبني خالل هذا اإلطار الزمني سيؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادها. 

vii. :قانون تقسيم المناطق 

viii. خطة الشاملة المعتمدة والتي تم كتابتها يجب أن يعتمد المرسوم المعتمد على استخدام األراضي أو ال

 ( األخيرة من تاريخ تقديم الطلب لهذا البرنامج.5خالل السنوات الخمس )

ix.   شهًرا من منح الجائزة.   12يجب أن يكون اعتماد مرسوم تقسيم المناطق المعتمد كامالً في غضون

 أموال الجائزة وسدادها. الفشل في التبني خالل هذا اإلطار الزمني سيؤدي إلى مصادرة  

x. :خطط استخدام األراضي 

xi.  يجب أن تكون خطة استخدام األراضي تطلعية وأن تدمج األجزاء ذات الصلة من خطة التخفيف من

 حدة المخاطر المحلية، إذا كانت موجودة.

xii. .يجب أن تحدد خطة استخدام األراضي المخاطر المحلية وتشرح كيف تخفف الخطة من تلك المخاطر 

xiii. أ استخدام  يجب  خطة  يقنن  الذي  المناطق  تقسيم  بأمر  مصحوبًا  األراضي  استخدام  خطط  تكون  ن 

 األراضي.

xiv.   المناطق مكتماًل خالل تقسيم  المعتمدة ومرسوم   18يجب أن يكون اعتماد خطة استخدام األراضي 

 شهًرا من منح الجائزة. الفشل في تبني هذا اإلطار الزمني سيؤدي إلى فقدان تمويل الجائزة. 

xv. طط شاملة:خ 

xvi. ( :دراسة سكانية توفر تقديرات سكانية وإسقاطات سكانية  1يجب أن تشمل الخطط الشاملة المعتمدة )

( دراسة اإلسكان التي تصف تكوين المخزون السكني الحالي، بما في  2)  ؛للسنوات العشرين القادمة

سر، ومعدالت الشغور،  ذلك العدد اإلجمالي للوحدات، وعدد الوحدات الفردية واألسرة المتعددة األ

( المطلوبة عشرة  المستقبلية  السكنية  الوحدات  لعدد  إسقاط  إلى  تاريخ  10باإلضافة  من  سنوات   )  )

المثال، أسرة واحدة، أسرة متعددة(؛ ) الوحدات )على سبيل  تلك  ( دراسة / خطة 3الخطة وتكوين 

القضائي  الوالية  داخل  قطعة  لكل  األرض  استخدام  تصف  األراضي  خريطة  الستخدام  وتتضمن  ة 

( مرسوم تقسيم المناطق الذي  4)  ؛مستقبلية الستخدام األراضي تُحسب التغيرات السكانية المستقبلية

( خطة لدراسة البنية التحتية وتحسين رأس المال تصف أنظمة 5يقنن خطة استخدام األراضي؛ و )

لعرض والمواد والحالة أو المياه والمياه العادمة والصرف وشوارع الشوارع، بما في ذلك الطول وا

 العمر )إن وجد(، باإلضافة إلى التحسينات المقترحة ذات األولوية لتلك األنظمة. 
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xvii. .يجب أن تحدد الخطة مخاطر المخاطر المحلية وتشرح كيف تخفف الخطة من تلك المخاطر 

xviii.   من منح    شهًرا  24يجب أن يكتمل اعتماد الخطة الشاملة المعتمدة ومرسوم تقسيم المناطق في غضون

 الجائزة. الفشل في التبني خالل هذا اإلطار الزمني سيؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادها. 

xix. :األنشطة اإلعالمية 

xx.  الفرص من  والمستفيدين  المجتمعات  لتنبيه  المصممة  والتوعية  التعليم  حمالت  على  التركيز  يجب 

و  التأمين  خالل  من  المحددة  المخاطر  حدة  من  للتخفيف  من  المتاحة  وغيرها  الممارسات  أفضل 

 االستراتيجيات؛ و 

xxi.   يجب أن تفي أنشطة المعلومات العامة التي تتم بغرض الحصول على ائتمان بالمعايير التنظيمية العليا

CRS  بمتطلبات تلك األنشطة في دليل منسق لالئتمان بالمعايير التنظيمية العلياCRS .454 

 معايير االختيار/التأهيل األساسية:  5.4.12.8

i. أ المجتمعاتيجب  لتنمية  اإلجمالية  للمنح  مؤهلة  مقاطعة  داخل  المستفيد   / الطلب  مقدم  يكون    - ن 

 ؛CDBG-MITالتخفيف

ii.   يجب أن يكون مقدم الطلب وحدة من الحكومة المحلية أو القبيلة الهندية أو أي كيان آخر لديه السلطة

التمو  طلب  التي  الخطة  أو  المرسوم  أو  القانون  وإنفاذ  لتبني  معظم القانونية  أن  )أي  أجلها  من  يل 

 المقاطعات ال تتمتع بسلطة التبني أو إنفاذ قوانين تقسيم المناطق(؛

iii.   يجب على المتقدمين إثبات القدرة على إدارة أموال المنح واستكمال المشروع المحدد في الوقت المحدد

 أو وصف كيفية حصولهم على المساعدة للقيام بذلك؛ 

iv.  يجب على المتقدمين سرد ووصف قوانين البناء الحالية، والمراسيم، والخطط المحلية و / أو اإلقليمية

وكيف  -بما في ذلك خطط التخفيف من حدة المخاطر على مستوى المقاطعة أو اإلقليم  -)إن وجدت( 

 و  له؛ستُعزز هذه اللوائح وجهود التخطيط الحالية المشروع الذي تم طلب التمويل 

v. يتم تقديم الطلبات المتبقية على أساس أسبقية الحضور.س 

 يجب على األنشطة أن:  5.4.12.9

i.   وستسعى أنشطة التخطيط إلى تعزيز مخطط تعافي سليم ومستدام وطويل األجل من خالل االعتماد

على تقييم ما بعد الكوارث لمخاطر المجازفة، ال سيما قرارات استخدام األراضي التي تعكس اإلدارة 

في المستقبل المسؤولة للسهول الفيضية وتأخذ في الحسبان األحداث المناخية السيئة للغاية المحتملة  

 وغيرها من المخاطر الطبيعية والمخاطر طويلة األجل.

ii.  التنسيق مع جهود التخطيط المحلية واإلقليمية لضمان االتساق، وتعزيز تخطيط التخفيف على مستوى

 المجتمع و / أو اإلقليمي )على سبيل المثال، عدة واليات محلية(؛

 
، الوكالة الفدرالية إلدارة 15/2017-، إدارة التأمين الفدراليةNFIPدليل المنسق، نظام التقييم المجتمعي للبرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات  454

 ،FEMAالطوارئ 
-data/1493905477815-library-https://www.fema.gov/media

rs_Manual_508.pdfd794671adeed5beab6a6304d8ba0b207/633300_2017_CRS_Coordinato 

https://www.fema.gov/media-library-data/1493905477815-d794671adeed5beab6a6304d8ba0b207/633300_2017_CRS_Coordinators_Manual_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1493905477815-d794671adeed5beab6a6304d8ba0b207/633300_2017_CRS_Coordinators_Manual_508.pdf
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iii. هداف المحددة في الخطط والسياسات الموضوعة دمج تدابير التخفيف في جميع األنشطة وتحقيق األ

 و  القضائية؛إقليميا أو محليا والمصممة لتقليل المخاطر المستقبلية في الوالية  

iv. .النتيجة في المباني األكثر مرونة في مواجهة آثار األخطار الطبيعية 

 : AFFH اإلسكان العادل اإليجابي مراجعة تعزيز   5.4.12.10

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزيز اإلسكان العادل اإليجابي  لمراجعة    وسوف تخضع جميع تطبيقات المشروع

( الخصائص  2( ديموجرافيا المنطقة المقترحة للمشروع، )1قبل الموافقة عليها. وسوف تتضمن هذه المراجعة تقييمات )

( الفرص التعليمية وفرص النقل والرعاية الصحية،  4( التركيبة واالحتياجات السكانية، ) 3االجتماعية االقتصادية، )

بشكل    AFFHناصر األخرى المتعلقة بتقرير تعزيز اإلسكان العادل  ( كل الع 6( المخاطر أو االهتمامات البيئية، )5)

الدخل   ومنخفضة  والعرقية  العنصرية  التركيزات  من  تقلل  قد  المشروعات  الطلبات أن هذه  أن توضح  يجب  إيجابي. 

ا  وذلك  أقلية  بها  يوجد  التي ال  الفقر  منخفضة  المناطق  في  المعقولة  األسعار  ذو  اإلسكان  تعزز  و/أو  ستجابةً  للمنطقة 

   للتأثيرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية.

 :المخطط الزمني  5.4.12.11

( على خطة العمل هذه. HUDأشهر بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  6تاريخ بدء البرنامج المقترح هو  

 تاريخ االنتهاء المقترح هو ست سنوات من تاريخ بدء البرنامج.
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 الوالية مستوى وعلى اإلقليمي التخطيط  5.4.13

بأغراض التخطيط في المنطقة المتأثرة وبإتمام بعض المشاريع التي تم تحديدها كنتيجة للدراسات. وبسبب    GLOالتزم  

المنطقة، فقد يركز   للكوارث في  المتكررة  الحالية والطبيعة  للكارثة  الشاسعة  على األساليب اإلقليمية    GLOالطبيعة 

باإلضافة إلى حلول محلية محددة لتعزيز التعافي السليم طويل األجل لتوفير طريقة تتسم بالكفاءة والفعالية الختيار وتنفيذ  

التخطيط، سيعمل   التخطيط   GLOدراسات  الفيدرالية ومجموعات  الوالية والوكاالت  مع جامعات تكساس ووكاالت 

و / أو البائعين   -بما في ذلك مجالس الحكومات وسلطات األنهار ومناطق الصرف الصحي    -واإلشراف اإلقليميين  

الربحية   غير  والشركات  األخرى  الحكومية  الكيانات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تشمل،  أن  يجب  التي  )الشروط 

الم  تمويل  باستخدام  دراسات  إلجراء  للربح(  تهدف  ال  التي  والمنظمات  والهيئات  لتنمية  والشركات  اإلجمالية  نح 

عملية مسح المجتمع المحلي لتشمل االجتماعات العامة،   GLO. سوف يستخدم  CDBG-MIT  التخفيف-المجتمعات

للدراسات   المحددة  االحتياجات  لتحديد  المكتوبة  االستقصائية  والدراسات  االستماع،  وجلسات  المعلومات،  وطلبات 

 الحاجة إلى مزيد من دراسات التخطيط اإلقليمي.  التخطيطية بشكل أفضل. أشارت هذه العملية إلى

طرقًا مماثلة للدخل    GLO، سوف يستخدم  CDBG-MITالتخفيف  -بالنسبة إلى تمويل لمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

الخبراء    GLOلتحديد احتياجات الدراسة الحالية. وفقًا لذلك، سيتم تحديد أولويات فرص الدراسات اإلقليمية وسيحدد  

تحسين  الم  الفيضانات،  على  السيطرة  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الدراسات،  تشمل  قد  محددة.  بمهام  للقيام  ؤهلين 

، عدم وجود مأوى، الحماية من اندفاع التيار، التنمية االقتصادية، تحسين  سريع التعافيالصرف الصحي، حلول اإلسكان  

من التعافي من إعصار هارفي، التخفيف من األضرار المستقبلية،   البنية التحتية أو غيرها من الجهود الرامية إلى مزيد

التعافي   لجهود  خطط  جميع   الشامل.ووضع  إدارة  سيتم  ولكن  الدراسات،  بإكمال  المحلية  المجتمعات  توصي  سوف 

يق  بإجراء جميع القرارات النهائية فيما يتعلق بدراسات التخطيط والتنس  GLO. سيقوم  GLOصناديق التخطيط من قِبل  

مع الجامعات العامة لتحديد النطاقات، ومعايير جهود التخطيط، ونوع البيانات التي سيجمعونها. سوف يضمن هذا النهج 

دمج دراسات التخطيط التي يتم إجراؤها في مناطق مختلفة وتحليلها، وتحقيق االتساق والدقة في جمع البيانات. باإلضافة  

التعديالت اإلضافية   لتنفيذ  إلى ذلك، قد تؤدي  إلى مصاريف مؤهلة أخرى  التخطيط هذه  إلى تحويل جزء من تمويل 

 مشروعات محددة تم التفكير فيها أو تطويرها من خالل عملية التخطيط. 

الكوارث الماضية ويوفر بيانات تحليلية لتقييم    اتستقوم الوالية بتطوير والحفاظ على نظام قاعدة بيانات آمن يوثق تأثير

لألحداث الجوية المتطرفة في المستقبل والمخاطر الطبيعية   ةالمتوقع   اتطبيعية، بما في ذلك التأثيرمخاطر األخطار ال

والتعاون   التواصل  التحليل وتعزيز  وقدرات  بالكوارث  المتعلقة  الوالية من تحسين معلوماتها  األخرى. وذلك سيمّكن 

االستجابة للكوارث والتعافي منها. باإلضافة إلى وجمع المعلومات بين وكاالت الوالية ذات الصلة التي لها دور في  

ذلك، ستقوم البيانات التي يتم جمعها بإعالم كل من الواليات والمجتمعات المحلية بالحلول الممكنة التي تخطط إلنشاء 

 مشهد أكثر مرونة في والية تكساس. 

أكثر أساليب  لتطوير  الرئيسية  الفيدرالية  الوكاالت  مع  أيًضا  الوالية  تقنيات رسم    تعمل  والنمذجة.  الخرائط  دقة لرسم 

الوالية   ستعمل  التخفيف.  لمقترحات  والفوائد  للتكاليف  مفصل  تحليل  إلجراء  كافية  غير  الحالية  والنمذجة  الخرائط 

  باالشتراك مع الشركاء الفيدراليين لتطوير التكنولوجيا والنماذج الالزمة للتنبؤ باألضرار المستقبلية وتخفيفها بشكل أكثر 

 دقة. 
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يقوم   لتنمية    GLOقد  اإلجمالية  للمنح  المؤهلة  المقاطعات  في  الكيانات  بها  تتقدم  أن  يمكن  تخطيط  مسابقة  بتطوير 

أخرى    CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات مؤهلة  استخدامات  إلى  األموال  تنقل  أو  مستقبلية  عمل  خطة  تعديل  في 

 للتخفيف حسب الحاجة. 

(، والتي 3( أو )ج( )5)ب( )  CFR  570.483  من قانون الالئحة الفدرالية  24ال تنطبق المتطلبات الواردة في المادة  

منخفض الدخل ومتوسط الدخل، على أنشطة    تحد من الظروف التي يمكن لنشاط التخطيط أن يحقق فيها هدفًا وطنيًا

)د(   CFR  570.208  من قانون الالئحة الفدرالية  24بدالً من ذلك، ستلتزم الوالية بـالمادة    .CDBG-MITالتخطيط لـ  

( عند تمويل التخفيف أو منح التخطيط فقط أو إدارة أنشطة التخطيط التي توجه عملية التخفيف مباشرة وفقًا لقانون 4)

تنفذها متوافقة مع أنشطة  المخصص أو  الوالية  التي قد تمولها  أنواع أنشطة التخطيط  إلى ذلك، ستكون  ات. باإلضافة 

، والتي قد تتضمن دعًما لخطط CFR  570.205  من قانون الالئحة الفدرالية  24مجتمعات االستحقاق المحددة في المادة  

وخ الرئيسية  والخطط  واإلقليمية  المحلية  األراضي  االنتعاش  استخدام  وخطط  الخطط  وشاملة  التاريخية  الحفظ  طط 

  وتطوير قوانين البناء ومراسيم تقسيم المناطق وخطط األحياء. سرعة التعافيالمجتمعية وخطط 

 FR 86دوالر بموجب السجل الفيدرالي    4.652.000( مبلغ إضافي قدره  GLOخصص مكتب األراضي العامة )

دوالر( المخصص للتخطيط اإلقليمي وتخطيط الوالية،    232.600٪ )5اإلضافي على . تم توزيع هذا التخصيص 561

،  جعة االحتياجات البرامجية األخرى، بعد مراومع ذلك  بما يتماشى مع النسبة المئوية المستخدمة في التخصيص األولي.

 .APA1 التعديل  تم تخفيض أموال التخطيط اإلقليمي والوالية في

 دوالر115.091.280,53 :مبلغ التخصيص  5.4.13.1

المجتمعات  5.4.13.2 لتنمية  اإلجمالية  المنح  بموجب  بها  المسموح  التخطيط  أنشطة  المؤهلة:  -األنشطة 
  (12)أ( ) 105 البند رقم HCDA ؛ قانون اإلسكان والتنمية المجتمعيةCDBG-MITلتخفيفا

i. القدرات عل بناء  وأنشطة  التخطيط،  وإدارة  الحضري،  البيئي  والتصميم  المؤهل،  النحو التخطيط  ى 

 .CFR 570.205 قانون اللوائح الفيدراليةمن  24الوارد في البند 

 األنشطة غير المؤهلة:  5.4.13.3

i.  من قانون الالئحة الفدرالية  24األنشطة غير المدرجة في CFR 570.205  قانون اإلسكان والتنمية ،

 (.12أ( )) HCDA  105ة المجتمعي

 يجب على األنشطة أن:  5.4.13.4

i.   التخطيط إلى تعزيز مخطط تعافي سليم ومستدام وطويل األجل من خالل االعتماد  وستسعى أنشطة

على تقييم ما بعد الكوارث لمخاطر المجازفة، ال سيما قرارات استخدام األراضي التي تعكس اإلدارة 

المسؤولة للسهول الفيضية وتأخذ في الحسبان األحداث المناخية السيئة للغاية المحتملة في المستقبل 

 غيرها من المخاطر الطبيعية والمخاطر طويلة األجل.و 

ii.   وسوف يقومGLO    ،بالتنسيق مع جهود التخطيط المحلية واإلقليمية لضمان االتساق بأكبر قدر ممكن

المحلية   القضائية  االختصاصات  المثال،  سبيل  )على  اإلقليمي  أو   / و  المحلي  المستوى  وتعزيز 

 فيف من آثارها، واالستفادة من هذه الجهود.المتعددة( والتعافي بعد الكوارث والتخ
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iii.  دمج تدابير التخفيف في جميع األنشطة وتحقيق األهداف المحددة في الخطط والسياسات الموضوعة

 القضائية؛ إقليميا أو محليا والمصممة لتقليل المخاطر المستقبلية في الوالية  

iv.  المشروع؛النظر في تكاليف وفوائد 

v. ب التأثير غير المتناسب على الفئات السكانية الضعيفة مثل األسر واألفراد تأكد من أن األنشطة ستتجن

المشردين أو المعرضين لخطر التشرد أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الذين 

يعانون من إدمان الكحول أو غيرهم من مدمني المخدرات، األشخاص المصابة باإليدز وعائالتهم  

 ال الحصر، وسكان المساكن العامة.  على سبيل المثال

vi.  ضمان أن األنشطة تخلق فرصاً لمعالجة التفاوتات االقتصادية التي تواجه المجتمعات المحلية؛ 

vii.   مواءمة االستثمارات مع غيرها من التحسينات المخطط لها على مستوى الوالية أو رأس المال المحلي

كانات التمويل اإلضافي للبنية التحتية من مصادر وجهود تطوير البنية التحتية، والعمل على تعزيز إم 

واالستثمار  التخطيط  في  القائمة  والمحلي  المحلي  المال  تحسين رأس  مشاريع  في ذلك  بما  متعددة، 

 و  المحتمل؛الخاص 

viii.  .استخدام تقنيات قابلة للتكيف وموثوقة للحماية من التقادم المبكر للبنية التحتية 

 

 المخطط الزمني  5.4.13.5

( على خطة العمل هذه.  HUDتاريخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )يكون  

 تاريخ االنتهاء المقترح هو إثني عشر سنة من تاريخ بدء البرنامج.
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 اإلدارية المالية  االعتمادات صناديق  5.4.14

تكاليف   بما في ذلك  للوالية  التكاليف اإلدارية  تتجاوز  الفرعيإدارة  لن  بالمائة،  5خمسة )  المتلقي   )215.092.050  

من قانون الواليات   42. األحكام المحددة بموجب البند ٪ 20دوالر. لن تتجاوز التكاليف التخطيطية واإلدارية مجتمعة 

( لن تنطبق  3( و )i( ) 1)أ( )  CFR  §570.489  قانون اللوائح الفيدراليةمن    24د( والبند  )  U.S.C. 5306  المتحدة

على مدى الحد من نفقات إدارة الوالية وتتطلب مطابقة الدوالر إزاء دوالر من أموال الوالية للتكاليف اإلدارية التي  

  U.S.C  من قانون الواليات المتحدة  42دوالر. باإلضافة إلى ذلك، لن تسري األحكام الواردة في البند    100000تتجاوز  

من مبلغ   بالمئة  5(؛ بدالً من ذلك، لن يتجاوز المجموع الكلي لنفقات المساعدة اإلدارية والتقنية  6( و )5)د( )  5306

بالمئة    15من إيرادات البرنامج الناتجة عن المنحة. ستحصر الوالية إنفاقها بحد أقصى    بالمئة  5المنحة باإلضافة إلى  

   من إجمالي مبلغ المنحة على تكاليف التخطيط.

يحتفظ   لتنمية    بالمئة  5بنسبة    GLOسوف  اإلجمالية  المنح  بتخصيص  المرتبطة  اإلدارية  للتكاليف  المخصصة 

ألغراض اإلشراف واإلدارة وإعداد التقارير. يُسمح لجميع المستلمين الفرعيين   CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

إلى   يصل  ما  التكاليف    بالمئة  12بإنفاق  مقابل  البرنامج  مبالغ  المتعلقة  من  التخفيف  أنشطة  بتنفيذ  مباشرة  المرتبطة 

بالمئة   8بالنسبة للتكاليف ذات الصلة المباشرة بتنفيذ جميع أنشطة التخفيف األخرى، يُسمح لجميع المستفيدين بإنفاق ما يصل إلى  .  باإلسكان

. مليون دوالر  25بالمئة لالعتمادات التي تزيد عن    6دوالر و    24.999.999.99لالعتمادات التي تتراوح من واحد مليون دوالر وحتي  

للحصول على جوائز التخفيف التي تقل عن مليون دوالر، راجع اإلرشادات الموجودة على موقع التعافي الخاص بمكتب 

٪ من 15األنشطة الهندسية والتصميمية بنسبة  سيتم تحديد    /GLO  ،.  http://recovery.texas.govاألراضي العامة

مراجعة الطلب    GLOفي مثل هذه الحاالت، يجب على    ضرورية؛إجمالي جوائز المشروع ما لم تكن الخدمات الخاصة  

 والموافقة عليه. 

وفيضانات جنوب تكساس    2016  فيضاناتو   2015  فيضانات  اإلدارية عبر منحة  اإلعتمادات المالية   GLOسيستخدم  

 Hurricaneالخاصة بإعصار هارفي    CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتو   2018

Harvey CDBG-DR  منحة مع  المجتمعات،  لتنمية  اإلجمالية  اعتبار    CDBG-MITالتخفيف  -المنح  دون  هذه، 

. لن يتجاوز مبلغ مصروفات إدارة المنح لكل من المنح  اإلعتمادات الماليةلمخصصات كارثة معينة نشأت منها هذه  

 من إيرادات البرنامج(.بالمئة  5من إجمالي المنحة لكل منحة )زائد بالمئة  5المذكورة أعاله 

 FR 86دوالر بموجب السجل الفيدرالي    4.652.000( مبلغ إضافي قدره  GLOخصص مكتب األراضي العامة )

دوالر( مخصصة لإلدارة بما يتماشى مع النسبة المئوية    232.600٪ )5. تم توزيع هذا التخصيص اإلضافي على  561

 المستخدمة في التخصيص األولي. 

  

http://recovery.texas.gov/
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 الموقــع  5.5

في إطار خطة العمل    CDBG-MITالتخفيف  -ستحدث جميع األنشطة الممولة من المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

- DRو   FEMA - DR -4223 هذه في المقاطعات التي أعلنت عنها الكوارث في الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ

إعصار  )  DR -4332و    ؛(2016فيضان  )  DR -4266، DR -4269، DR -4272  ؛(2015)فيضانات    4245

محافظة مؤهلة    140. تظهر في التذييل قائمة مجمعة تضم  (2018)فيضانات جنوب تكساس    DR-4377و    هارفي(

  .CDBG-MIT التخفيف -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتلتمويل 

ا مؤهلة مواقع لألنشطة الممولة من  قد تصبح المناطق اإلضافية داخل المقاطعات التي لم يتم ذكرها صراحة على أنه 

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  تمويل    CDBG-MITالتخفيف  -المنح  إنفاق  أن  كيف  إثبات  الممكن  من  كان  المنح  إذا 

المجتمعات لتنمية  المحددة    CDBG-MITالتخفيف  -اإلجمالية  المخاطر  ملموس  يخفف بشكل  المجال سوف  في هذا 

المثال، مشاريع االحتفاظ بالمياه في المنبع للحد من الفيضانات في مجرى النهر في داخل منطقة مؤهلة )على سبيل  

 منطقة مؤهلة(. 

 األهداف الوطنية  5.6

( عن معايير الهدف الوطني لالحتياجات العاجلة الخاصة بـالمنح HUDلقد تنازلت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

المجتمعات   لتنمية  ال  CDBGاإلجمالية  النحو  المادة  على  في  عليه  الفدرالية  24منصوص  اللوائح  قانون   CFR  من 

)د(، وخلق بدالً من ذلك هدفًا وطنيًا جديدًا: الحاجة   CFR 570.483 من قانون اللوائح الفدرالية 24)ج( و  570.208

العاجل ) التخفيف  بالنسبة ألنشطة  UNMإلى   .)CDBG-MIT  العاج التخفيف  إلى  الحاجة  إلى  يتم اإلشارة  ل حيث 

UNM :كهدف وطني يتم تحقيقه، ستُظهر الوالية أن النشاط  

i.  لمعظم الوالية  في  التخفيف  احتياجات  تقييم  في  محدد  هو  كما  والمستقبلية  الحالية  المخاطر  يعالج 
 هو ما يُحدث مزايا التنمية المجتمعية و  والمنكوبة؛المناطق المتأثرة 

ii.  منه في خطر فقدان األرواح والممتلكات. سيؤدي إلى انخفاض قابل للقياس ويمكن التحقق 

، وجهت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  CDBG-MITالتخفيف  -بالنسبة ألنشطة المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

HUD    أيًضا الجهات الممنوحة بعدم االعتماد على المعايير الوطنية الموضوعية للتخلص من األحياء الفقيرة والظروف

، ألن هذا الهدف الوطني بشكل عام ليس مناسبًا في  HUDموافقة من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  المميتة دون  

 سياق أنشطة التخفيف. 

( لحاجة إلى التخفيف العاجل 1ستلبي جميع أنشطة التخفيف التي تقوم بها الوالية بموجب هذه المنحة هدفًا وطنيًا إما )

(UNM( أو )المنخف2 الدخل  إفادة ذوي  المتوسط )(  إلى  على األقل من أموال بالمئة    50(. سيتم استخدام  LMIض 

CDBG-MIT    لدعم األنشطة التي تعود بالنفع على األشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطةLMI  وستكون ،

 .LMI جميع البرامج والمشاريع ذات أولوية لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة
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 التخفيف   إلجراءات الوالية  خطة -  المواطن مشاركة 6

والتخفيف  الهدف الرئيسي لخطة مشاركة المواطن هذه هو تحفيز مشاركة المواطن بشكل أكثر قوة في عمليات االنتعاش  

. تم وضع خطة مشاركة المواطن بناًء على المتطلبات المحددة في إشعار إدارة اإلسكان والتنمية  واليةالتي تجريها ال

أغسطس    30)الجمعة    45838السجل الفيدرالي    FR  84)اإلشعار( المنشور في السجل الفيدرالي:    HUDالحضرية  

 . (2021يناير  6) FR 561 86والسجل الفيدرالي  (2019

 ينص اإلخطار على:

"للسماح بعملية أكثر قوة وضمان أن يتم تطوير أنشطة التخفيف من خالل الطرق التي تتيح لجميع أصحاب  
المصلحة المشاركة، وألن المواطنين الذين يتعافون من الكوارث هم األكثر مالءمة لضمان إبالغ المستفيدين  

اإلضافية والمخاطر  ضائعة  فرص  البند  بأي  وأحكام  معالجتها  يجب  المتحدة   42التي  الواليات  قانون    من 
U.S.C. 5304  (a) (2( و )و 3 )    قانون اللوائح الفدرالية   24  و   12707من قانون الواليات المتحدة    42  والبند  

CFR  570.486    91.105§    24و  (b ( و )c و )  راليةقانون اللوائح الفد  24  CFR  91.115  (b( و )c) ،
فيما يتعلق بمتطلبات مشاركة المواطن، يتم التنازل عنها واستبدالها بالمتطلبات أدناه. تفرض هذه المتطلبات  

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  منحة  مقدار  على  عددها  )يعتمد  علنية  استماع  جلسات  التخفيف  -المنقحة 
CDBG-MIT  طق األكثر تأثرا وتضررا  الخاص بمنحه( عبر المناMID    المحددة من قبل إدارة اإلسكان

يوًما( لتعليقات   45وتتطلب من الجهة الممنوحة توفير فرصة معقولة )على األقل    HUDوالتنمية الحضرية  
 المواطن المستمر إلى المعلومات حول استخدام أموال المنح ". ووصولالمواطنين 

خطة   من  نسخة  أحدث  وضع  بـسيتم  الخاص  االسترداد  موقع  على  المواطن  على    GLOمشاركة 

recovery.texas.gov . 

 عامة الستماع  االجلسات  6.1

تفويض الحد األدنى لعدد جلسات   CDBG-MITالتخفيف -متطلبات الحاصلين على المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

ها من قبل إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  التي تم تحديد  MIDاالستماع العامة في المناطق األكثر تأثرا وتضررا  

(HUD  ؛ لتكساس، والحد األدنى هو أربعة. سيعقد)GLO    جلسات استماع علنية في المناطق األكثر   6ما مجموعه

(، ستعقد ثالث منها قبل نشر HUDالتي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )   MIDتأثرا وتضررا  

   ة:ام اإللكتروني. تم عقد جميع جلسات االستماع الع  GLOق العام على موقع خطة العمل للتعلي

 في موقع مختلف لضمان التوازن الجغرافي وإمكانية الوصول القصوى؛ ➢

 و  جسديًا؛في المرافق التي يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها  ➢

 وفقًا لمتطلبات الحقوق المدنية.  ➢

التسجيالت   أو أكثر من جلسات االستماع على صفحة )صفحات(  سيتم نشر  أثناء جلسة  يتم إجراؤها  التي  األرشيفية 

 القابلة للتنقل من موقع االسترداد الخاص بها.  GLOالتخفيف الخاصة بالموقع اإللكتروني ل

  

https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/5304?type=usc&year=mostrecent&link-type=html
https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/5304?type=usc&year=mostrecent&link-type=html
https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/12707?type=usc&year=mostrecent&link-type=html
https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/12707?type=usc&year=mostrecent&link-type=html
https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/12707?type=usc&year=mostrecent&link-type=html
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-570.486
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-570.486
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-570.486
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-570.486
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-91.115
https://www.federalregister.gov/select-citation/2019/08/30/24-CFR-91.115
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اإلسكان والتنمية  إدارة  تاريخ ال جلسة استماع علنية 
 والية الحضرية / ال

مقاطعة األكثر تأثرا  ال
 وتضررا 

 الموقــع 

نشر خطة ما قبل   1
 العمل 

،  2019سبتمبر  26
  12:00الساعة 

 مساءً 

  MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 والية ( / الHUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة ترافيس( 

Texas State Capitol      

E1.004  .Capitol Auditorium

 .1100 Congress Avenue

78701 .Texas .Austin 

نشر خطة ما قبل   2
 العمل 

،  2019أكتوبر  1
  12:00الساعة 

 مساءً 

  MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 والية ( / الHUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة جيفرسون( 

Jefferson County Courthouse 

1149 Pearl Street 

Beaumont. Texas. 77701 

نشر خطة ما قبل   3
 العمل 

  2019أكتوبر  2
  12:00الساعة 

 مساءً 

  MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 والية ( / الHUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة نويسس( 

Del Mar College Center for 

Economic Development. 106 

3209 S. Staples Street 

Corpus Christi. Texas 78411 

 2019ديسمبر    2 العام لتعليقفترة ا 4
 صباًحا  10الساعة 

وتضررا  ال تأثرا  أكثر    MIDمقاطعة 
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 (  HUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة أرانساس( 

Aransas County Navigation 

District Saltwater Pavilion 

210 Seabreeze Drive 

  TX 78382 .Rockport 

 2019ديسمبر    9 فترة التعليق العام 5
 صباًحا  10الساعة 

  MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا  ال
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 ( HUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة داالس( 

Dallas County Community 

College District – Bill J 

Priest Institute 

1402 Corinth Street Road 

Dallas. Texas 75215 

 2019ديسمبر    10 فترة التعليق العام 6
 صباًحا  10الساعة 

  MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا  ال
التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 (  HUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة هيدالجو(

North Academic Building G 

Lecture Hall G191 

Mid Valley Campus of South 

Texas College 

400 N Border Ave. 

 Texas 78596 .Dallas 
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 2019ديسمبر    11 فترة التعليق العام 7
 مساءً  6الساعة 

وتضررا   تأثرا  أكثر    MIDالمقاطعة 

التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 ( HUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة هاريس( 

Texas Southern University 

EDU Auditorium 

3100 Cleburne Street 

Houston. Texas 77004 

 2020يناير    9 فترة التعليق العام 8
  10:00الساعة  

 صباًحا

وتضررا   تأثرا  أكثر    MIDالمقاطعة 

التي تم تحديدها من قبل إدارة اإلسكان 

 ( HUDوالتنمية الحضرية )

 )مقاطعة جاسبر( 

Jasper County Courthouse 

Annex 

271 East Lamar 

Jasper. TX  75951 

9 APA 1   
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 منشور  6.2

يتبنى   الخطة، سيقوم مكتب    GLOقبل أن  لهذه  المنحة أو أي تعديل جوهري  لهذه  العمل  الخطة    GLOخطة  بنشر 

. سيكون موضوع التخفيف من الكوارث  GLO: recovery.texas.govالمقترحة أو التعديل على موقع ويب التعافي لـ  

 . GLOقابالً للمالحة من قِبل المواطنين من الصفحة الرئيسية لموقع االسترداد الخاص ب

من خالل المراسالت اإللكترونية، والبيانات    و / أو المتلقين الفرعيين بإخطار المواطنين المتضررين  GLOسوف يقوم  

اإلخبارية،   والرسائل  العامة،  الخدمة  وإعالنات  اإلعالمية،  واإلعالنات  العموميين،  المسؤولين  وبيانات  الصحفية، 

 واالتصاالت مع مؤسسات الجوار، و / أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

متساوية للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرامج، بما في    حصول جميع المواطنين على فرص  GLOوسوف يضمن 

اإلنجليزية ) للغة  المحدودة  والكفاءة  اإلعاقة  األشخاص ذوي  البرنامج    GLO(. سيضمن  LEPذلك  معلومات  توافر 

هذه  تكون  أن  لضمان  المساعدة،  على  للحصول  القضائية.  السلطة  تخدمها  التي  الجغرافية  للمنطقة  المناسبة    باللغات 

، يجب على المستلمين الرجوع إلى اإلرشادات (LEPالمعلومات متاحة للجمهور ذوي الكفاءة المحدودة للغة اإلنجليزية )

النهائية لمتلقي المساعدة المالية الفيدرالية فيما يتعلق بالباب السادس، حظر التمييز ضد األصل القومي الذي يؤثر على  

  72، في التسجيل الفيدرالي )2007يناير   22ة اإلنجليزية، والذي تم نشره في األشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغ 

FR 2732.) 

سيتم ترجمة خطة العمل بالكامل إلى اإلسبانية والفيتنامية والصينية والكورية والعربية. تم اختيار اللغات التي تم اختيارها  

)المقاطعات المعلنة من    CDBG-MIT  التخفيف-لمجتمعاتبناًء على المنطقة المؤهلة بالكامل للمنح اإلجمالية لتنمية ا

،  2016والفيضانات لعام  ،  CDBG-DR 2015  التعافي من الكوارث للفيضانات  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

وإعصار هارفي( وكسر طبيعي في أعداد األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية. مع إدراك أنه قد تكون 

مع خدمة ترجمة    GLOهناك حاجة لألفراد للوصول إلى المستند بلغات إضافية، فسوف يتعاقد مكتب األراضي العام  

طة العمل عند الطلب. أي أماكن عامة تعمل مباشرة في برامج خطة العمل المتاحة لألفراد  لتوفير ترجمات مخصصة لخ

 تدوينات مماثلة.   GLOستحمل الفتات توضح هذه الخدمة باللغات السارية. سيتضمن موقع 

يقة  يوًما على األقل ويوفر طر  45فرصة معقولة لمدة    GLOبعد نشر خطة العمل أو التعديل الجوهري، سوف يوفر  

فرصة معقولة للتعليق العام لمدة    GLO)طرق( لتلقي التعليقات. إلجراء تعديالت جوهرية على خطة العمل، سيوفر  

يوًما على األقل ولديها طريقة )طرق( لتلقي التعليقات. يمكن للمواطنين ذوي اإلعاقة أو أولئك الذين يحتاجون إلى    30

مساعدة، إما عن طريق: جهاز االتصاالت لضعاف السمع على رقم  للحصول على ال GLOالمساعدة الفنية االتصال ب

 .7-1-1أو خدمة نقطة اتصال تكساس على رقم  5330-463-521
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 التعليقات عبر البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني: GLOسيتلقى 

 Texas General Land Office البريد: 
 Community Development and Revitalization ]تنمية المجتمع وتنشيطه[ 
 P.O. Box 12873 
 Austin. TX 78711-2873 

 ( 512) 5150-475 الفاكس:

 cdr@recovery.texas.gov البريد االليكتروني: 

 recovery.texas.gov موقع الويب: 

 النظر في التعليقات العامة  6.3

في جميع التعليقات المكتوبة المتعلقة بخطة العمل أو أي تعديل جوهري سيتم تقديم ملخص للتعليقات    GLOسينظر  

( مع خطة HUDوالتنمية الحضرية )على كل جزء منها، والموجود في قسم الملحق إلى إدارة اإلسكان    GLOورد  

 العمل أو التعديل الجوهري. 

 لجنة استشارية للمواطنين: 6.4

للمواطنين )  GLOسيشكل   السنة من أجل توفير شفافية  CACلجنة استشارية  ( تجتمع في منتدى مفتوح مرتين في 

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  تمويل  أنشطة  لجميع  مفتوح،  CDBG-MITالتخفيف  -متزايدة  منتدى  كل  . خالل 

 GLOوترد على التعليقات العامة المتعلقة بأنشطة التخفيف الخاصة ب CACسوف تطلب اللجنة استشارية للمواطنين

 . GLOمن أجل تحسين اطالعها على مشاريع وبرامج التخفيف الحالية والمخططة لـ

 شكاوى المواطنين  6.5

( 15ناسب لشكوى لكل مواطن، وسيتم تقديم الرد خالل خمسة عشر )استجابة خطية في الوقت الم   GLOسوف يقدم  

يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى، عندما يمكن ذلك. وسيتم توجيه الشكاوى المتعلقة بالتدليس أو إهدار أو سوء استخدام  

والتنمية الحضرية    بإدارة اإلسكان  OIGاالعتمادات المالية الحكومية إلى الخط الساخن الخاص بمكتب التفتيش العام  

(HUD  :الهاتف رقم  )على  التدليس  عن  لإلبالغ  اإللكتروني:   3735-347-800-1(  البريد  عبر  أو 

 hotline@hudoig.gov). 

 تعديل هام  6.6

عديالت على خطة العمل هذه، مع توفر معلومات وتمويل إضافيين من خالل عملية إدارة المنح، من المتوقع إدخال ت

بنشر الخطة المقترحة أو التعديل على الموقع الرسمي   GLOوقبل اعتماد أي تعديل جوهري لخطة العمل هذه، سيقوم 

وسوف يتم توفير فرصة معقولة للمواطنين والحكومات المحلية المتأثرة واألطراف المعنية األخرى لفحص    GLOـ  ل

 خطة العمل أو محتويات التعديل. وكحد أدنى، ستشكل التعديالت التالية تعديالً جوهريًا: 

i. تخفيف -إضافة مشروع المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتCDBG-MIT  ؛ مغطى 

ii. البرنامج أو معايير األهلية؛ تغيير في فوائد 

iii.  .إضافة أو حذف نشاط 

mailto:cdr@recovery.texas.gov
http://www.recovery.texas.gov/
mailto:hotline@hudoig.gov).
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iv.   من ميزانية    ٪20مليون دوالر أو تغيير يشكل أكثر من    25تخصيص أو إعادة تخصيص أكثر من
 البرنامج.

 تعديل غير جوهري 6.7

يقوم   إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )   GLOسوف  تقوم بإجراء أي تعديل غير جوهري.  HUDبإخطار  ( عندما 

الحضرية )وسيتم   والتنمية  اإلسكان  إدارة  )HUDإخطار  قبل خمسة  التعديل. 5(  من سريان  األقل  أيام عمل على   )

( باستالم اإلخطار بتعديالت غير جوهرية عبر البريد اإللكتروني HUDوسوف تقر إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

ول، سيتم نشر التعديل غير األساسي للخطة  ( أيام عمل. بمجرد أن يصبح التعديل ساري المفع 5في غضون خمسة )

 . GLOـ على موقع االسترداد الخاص ب

 مشاورة المجتمع  6.8

في   GLOلتمويل التخفيف لتكساس، بدأ  CDBGعن المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  2018منذ اإلعالن في أبريل 

 GLO، وإعصار هارفي. بدأ  2016و   2015التفكير في دوره القادم في أنشطة التخفيف المتعلقة بأحداث فيضان عامي  

 23محافظة تقع في    140في الحصول على تغذية مرتدة من المسؤولين المحليين واألطراف المعنية في جميع أنحاء  

من   ا  24مجلًسا  ذلك  في  بما  الوالية،  في  حكوميًا  إلى  مجلًسا  اإلقليمية  والرحالت  الجماعية  والمكالمات  الجتماعات 

المجتمعات المتأثرة. شملت هذه الرحالت جلسات مدخالت ألصحاب المصلحة، حيثما كان ذلك مسموًحا به، مع وجود  

 بإعصار هارفي.األكثر تأثراً وتضرراً في المناطق  COGs مجالس الحكوماتسبعة من التسع مجموعات من 

لقياس احتياجات المجتمعات   Survey Monkeyاستطالًعا رقميًا من خالل خدمة    GLO، أطلق  2019  فبراير  20في  

أنحاء   جميع  في  وتم   140المحلية  آثارها.  من  والتخفيف  الكوارث  بعد  العمل  القدرة على  المؤهلة الستعادة  محافظة 

الئية وممثلي اإلسكان العام والقطاع الخاص  االتصال بالمسؤولين المنتخبين وممثلي الوكاالت المحلية واإلقليمية والو 

وغير الربحي الذين يركزون على اإلسكان والتعافي من الكوارث واحتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض والمعرضين  

العام  أيًضا على موقع استرداد مكتب األراضي  تم عمل االستطالع  للخطر وتم تشجيعهم على استكمال االستطالع. 

GLO  recovery.texas.gov  وتم تضمينه في كتيب من صفحتين قام موظفو ،GLO   بتوزيعه في جلسات مساهمات

 أصحاب المصلحة وورش العمل العامة والمؤتمرات.

أنحاء الوالية. توجد  شخًصا من جميع    416، حيث كان ساهم في االستطالع  2019سبتمبر    20تم إغالق االستطالع في  

 نتائج االستطالع في الملحق

 توجد قائمة تراكمية للمشاورات المجتمعية في الملحق.

 موقع الويب العام  6.9

بموقع إلكتروني عام يوفر معلومات محاسبية عن كيفية استخدام كافة تمويالت المنح وكيفية إدارتها.   GLOسوف يحتفظ  

لجميع خطط  1) تعديال2)  العمل؛( روابط  العمل(  برنامج  3)  ؛ت خطة  وإجراءات  سياسات  لتنمية  (  اإلجمالية  المنح 

الكوارث  -المجتمعات من  المجتمعاتو   CDBG-DRالتعافي  لتنمية  اإلجمالية  )CDBG-MITالتخفيف  -المنح  ( 4؛ 

( معلومات عن النشاط / البرنامج لألنشطة الموضحة في خطط  6( متطلبات مشاركة المواطنين؛ )5)  ؛تقارير األداء

 العمل ذات الصلة، بما في ذلك تفاصيل جميع العقود وسياسات الشراء الجارية. 

http://www.recovery.texas.gov/
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(؛  ( خطة العمل )بما في ذلك جميع التعديالت1) recovery.texas.gov :العناصر التالية على الموقع  GLOسيوفر 

( األداء  عن  سنوي  ربع  تقرير  )QPRكل  الكوارث  تعافي  تقارير  نظام  باستخدام  إنشاؤه  تم  كما   )DRGR)( ( 3؛ 

-CDBG)التعافي من الكوارث  -( تنفيذ عقود المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات4المشتريات والسياسات واإلجراءات. )

DR) التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية    ؛ و  CDBG-MIT  (5 حالة الخدمات أو السلع التي يتم شراؤها حاليًا )

 )على سبيل المثال، مرحلة الشراء ومتطلبات االقتراحات وما إلى ذلك(.  GLOمن قبل 

البنود المحددة المذكورة أعاله، سوف يحتفظ   إلى  إلكتروني شامل:    GLOباإلضافة    recovery.texas.govبموقع 

فيما يتعلق بجميع أنشطة التعافي من الكوارث بمساعدة هذه التمويالت. سيتم تحديث كال الموقعين في الوقت المناسب  

-CDBGالتعافي من الكوارث  -لتعكس أحدث المعلومات حول استخدام هذه التمويالت للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

DR   المجتمعاتو لتنمية  السياسات واإلجراءات، حسب    CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية  تغييرات في  وأي 

  الضرورة. وكحد أدنى، سيتم إجراء التحديثات على أساس شهري.

   MODS التوزيع لطرق تبعاً  اإلقليمي التخفيف لبرنامج الحكومات مجالسل ويبال مواقع 6.9.1

i. ( مجلس حكومات منطقة أالموAACOG :)www.aacog.com 

ii. ( مجلس حكومات وادي برازوسBVCOG :)www.bvcog.org 

iii. ( مجلس حكومات منطقة العاصمةCAPCOG :)www.capcog.org 

iv. ( مجلس حكومات المنحنى الساحليCBCOG :)www.coastalbendcog.org 

v. ( مجلس حكومات وسط تكساسCTCOG :)www.ctcog.org 

vi. ( مجلس حكومات شرق تكساس العميقDETCOG :)www.detcog.gov 

vii. ( هيئة التخطيط اإلقليمي للهالل الذهبيGCRPC :)www.gcrpc.org 

viii.  ستنمجلس منطقة هيو-( جالفيستونGAC-H :)gac.com-www.h 

ix. ( لجنة التخطيط اإلقليمي لجنوب شرق تكساسSETRPC :)www.setrpc.org 
x.  xi.  

 

  

http://www.aacog.com/
http://www.bvcog.org/
http://www.capcog.org/
http://www.coastalbendcog.org/
http://www.ctcog.org/
https://texasrebuilds.sharepoint.com/sites/team-sites/rpp/pd/Shared%20Documents/08-Mitigation/01-Action%20Plans%20and%20Amendments/3-HUD%20Submission/1-Initial/www.detcog.gov
http://www.gcrpc.org/
http://www.h-gac.com/
http://www.setrpc.org/
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 حالة التطبيق والشفافية   6.10

، سيوفر CDBG-MITالتخفيف    -بالنسبة إلى الطلبات الواردة للحصول على مساعدة المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

GLO   الهاتف الموقع اإللكتروني ورقم  المنشورة على موقعها على  المعلومات  بما في ذلك  للتواصل،  طرقًا متعددة 

 المجاني لالتصال لتحديد حالة طلب المساعدة. 

على   CDBG-MITالتخفيف  -إلى منح تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات  GLOفي الحاالت التي يسعى فيها  

الخاص باالنتعاش، وبالنسبة لتمويل المنح اإلجمالية لتنمية    GLOنحو تنافسي، سيتم نشر متطلبات األهلية على موقع  

تخفيف للحصول على هذا التمويل، إلى جانب  )صفحات( لل  GLO، على صفحة CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

جميع المعايير المستخدمة في اختيار طلبات التمويل )بما في ذلك األهمية النسبية لكل معيار( واإلطار الزمني للنظر في  

بالوثائق إلثبات أن كل طلب ممول وغير ممول قد تمت مراجعته والتصرف وفقًا لمتطلبات    GLOالطلبات. سوف يحتفظ  

ذي الصلة المنشور في    HUDلية المنشورة ومعايير التمويل المذكورة في إشعار إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  األه

 السجل الفيدرالي. 

 التنازالت  6.11

( التنازل عن أو تحديد شروط بديلة ألي HUDيخول قانون المخصصات لسكرتير إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

ديرها السكرتير فيما يتعلق بالتزام السكرتير، أو استخدام المتلقي لهذه االعتمادات المالية  حكم في أي قانون أو الئحة ي

والضمانات، باستثناء المتطلبات المتعلقة باإلسكان العادل، وعدم التمييز، ومعايير العمل، والبيئة )بما في ذلك المتطلبات  

تتمت بُنَاء على:  المحتوي على الرصاص(،  بالطالء  إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  المتعلقة  أيًضا بسلطة    HUDع 

   .570.5و  91.600و  CFR 5.110 من قانون اللوائح الفدرالية 24تنازل تنظيمية بموجب المادة 

قد يطلب من الحاصلين على منح إعفاءات إضافية ومتطلبات بديلة من اإلدارة حسب الحاجة لتلبية االحتياجات المحددة  

البديلة مصحوبة  المتعلقة   التنازل والمتطلبات  المستفيد من منح  بأنشطة التخفيف الخاصة بهم. يجب أن تكون طلبات 

ببيانات ذات صلة لدعم الطلب ويجب أن تثبت بما يرضي القسم أن هناك سبب وجيه للتنازل أو المتطلبات البديلة. 
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 المالحق  7

-CDBGالتخفيف -الملحق أ: المقاطعات المؤهلة للمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 7.1

MIT  واألكثر تأثًرا وتضرراMID والرموز البريدية   

 

 

 

؛  https://www.fema.gov/disaster -FEMA  التابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ -مصدر البيانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 

 إشعار السجل الفيدرالي  HUD CDBGالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  -التخفيف 

 برنامج تنشيط وتنمية المجتمع   -  Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقديري: نظام رسم الخرائط على مستوى والية تكساس 

إجراءات التخفيف التابعة للمنح 
 اإلجمالية لتنمية المجتمعات:

 المناطق المعلنة رئاسياً في تكساس
 

التعيينات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 

 2021أبريل 13من 

 :رقم الكارثة

 "2018"فيضانات جنوب تكساس 

DR-4377 (6  2018يونيو.) 

--- 

 "2017"إعصار هارفي 

DR-4332 (25  2017أغسطس) 

--- 

 "2016"فيضانات 

DR-4272 (11  2016يونيو) 

DR-4269 (25  2016أبريل) 

DR-4266 (19  2016مارس) 

--- 

 "2015"فيضانات 

DR-4245 (25  2015نوفمبر) 

DR-4223 (29  2015مايو) 

 

 مجلس الحكومات
 

حددتها للمناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  أكواد الرموز البريدية
 إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة
 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 
 الحضرية في الواليات المتحدة
 

 المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في الدولة

 
 مقاطعة

 

 

 أميال

https://www.fema.gov/disaster
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إجراءات التخفيف التابعة للمنح اإلجمالية لتنمية 

الرموز البريدية األكثر : CDBG المجتمعات

تأثًرا وتضررا بحسب إدارة اإلسكان والتنمية 

 HUDالحضرية 

 مجلس الحكومات

الرمز البريدي للمقاطعات التي حددتها إدارة اإلسكان 
 والتنمية الحضرية على أنها المنكوبة واألكثر تضرًرا

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتها إدارة 
 اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة

 المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في الدولة

 مقاطعة

 الخليج الساحلي

 أميال
 

 حد المدينة 
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 2018 ( 2017هارفي ) 2016 2015 مقاطعة

 - أندرسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 أنجلينا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

- - 

 - - أرانساس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 

حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 
 الحضرية

- 

 آرتشر
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 أتاسكوسا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 أوستين 
تأثًرا وتضرًرا المناطق األكثر 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 - بانديرا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 باستروف 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 بايلور 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - - بيي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية( 
- 

 بالنكو
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 بوسكي 
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
 في الوالية

- - 

 باوي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 برازوريا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

األكثر تأثًرا وتضرًرا التي المناطق 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 - براوز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 بني
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 بورليسون
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 كالدويل 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 - - كالهون 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 
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 كاالهان 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 كاميرون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 كاس 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
األكثر تأثًرا وتضرًرا المناطق 

 في الوالية
- - 

 - - الدوائر -ثانيا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 

حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 
 الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا  
 وتضرًرا في الوالية 

 شيروكي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

- - 

 كالي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - كولمان
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 كولينجزورث 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 كولورادو 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
األكثر تأثًرا وتضرًرا المناطق 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 كومال
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 الوالية

- 

 كومانتش
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
- - 

 كوك
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 كوريل 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 داالس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 دلتا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
- - - 

 دينتون 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ديويت 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 ديكنز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 دوفال
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

- - - 

 إيستالند 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 
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 إدواردز 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 إليس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 إيراث 
األكثر تأثًرا وتضرًرا المناطق 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 - حاالت السقوط 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 فنين
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 فايت
األكثر تأثًرا وتضرًرا المناطق 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 - فيشر 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 فورت بند
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 فريو
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 غينس 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
- - - 

 غالفستون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 غارزا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 جيليسبي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - - جولياد
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 جونزاليس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 جرايسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - جريج
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
- - 

 جرايمز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 غوادالوبي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 الوالية

- 

 هول
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 
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 هاردن
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 هاريس

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 هاريسون
تأثًرا وتضرًرا المناطق األكثر 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 هارتلي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 هايز

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية
- - 

المناطق األكثر تأثًرا  
إدارة  وتضرًرا التي حددتها 

 اإلسكان والتنمية الحضرية

 هندرسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 هيدالجو 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
 6في الوالية 

- - 

 هيل
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 مدخنة 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 هوبكنز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 هيوستن 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 جاك
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - - جاكسون 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 جاسبر 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

األكثر تأثًرا وتضرًرا التي المناطق 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 - - جيفرسون

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 جيم ويلز 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 الوالية

المناطق األكثر تأثًرا  
 وتضرًرا في الوالية 

 جونسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 جونز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 - - كيرنز 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 
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 كوفمان
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 كيندال
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 - كليبرغ
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 المار 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 - - افاكا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 ليي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 ليون
تأثًرا وتضرًرا المناطق األكثر 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 ليبيرتي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 - اليمستون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 لوبوك
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 لين
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ماديسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

األكثر تأثًرا وتضرًرا في  المناطق 

 الوالية
- 

 - ماريون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 - - ماتاغوردا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 ماكلينن
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ميالم
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 مونتاج
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 مونتجمري 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
اإلسكان  التي حددتها إدارة 

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 نكوجدوشس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 نافارو 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 
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 نيوتن 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 نويسيس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 أورانج
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 بالو بينتو
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 باركر 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 بولك
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 الوالية

- 

 رييل
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 النهر األحمر
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 رفيوجيو
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

- 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 

حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 
 الحضرية

- 

 روبرتسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 راسك
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 سابين
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 سان أوجستين
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 سان جاسينتو 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 - - سان باتريسيو 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 شيلبي 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 سميث
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 سومرفيل
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
تأثًرا وتضرًرا المناطق األكثر 

 في الوالية
- - 

 ستار 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 
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 2018 ( 2017هارفي ) 2016 2015 مقاطعة

 - ستيفنس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 تارانت
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ثروكمورتون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 توم جرين
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ترافيس

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
التي حددتها إدارة اإلسكان  

 والتنمية الحضرية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 
 في الوالية

- - 

 ترينيتي
األكثر تأثًرا وتضرًرا المناطق 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 تايلر 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 - أبشور
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 
- - 

 يوفالد 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 فان زاندت
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 فيكتوريا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 وواكر
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 والر
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 الواليةفي 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 واشنطن 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  

 الوالية
- 

 وارتون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
تأثًرا وتضرًرا المناطق األكثر 

 في الوالية

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي 
حددتها إدارة اإلسكان والتنمية 

 الحضرية
- 

 ويتشيتا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ويالسي
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 ويليامسون
وتضرًرا المناطق األكثر تأثًرا 
 في الوالية

- - - 

 ويلسون
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 وايز
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 
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 2018 ( 2017هارفي ) 2016 2015 مقاطعة

 - األخشاب 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - 

 يونج
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 زافاال 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا 

 في الوالية
- - - 

 

الرموز البريدية للمناطق األكثر تأثرا وتضررا التي تم تحديدها 

 (2017اإلسكان والتنمية الحضرية )هارفي من قبل إدارة 

75979 77423 

77320 77482 

77335 77493 

77351 77979 

77414 78934 
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 والية تكساس  -الملحق ب: الشهادات  7.2

. يجب على كل من يحصل على مخصص  91.325و    CFR  91.225  قانون اللوائح الفيدراليةمن    24تم التنازل عن البند  

 تقديم الشهادات التالية مع خطة العمل:  CDBG-MITالتخفيف -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتمباشر بموجب 

a  تقر الجهة الممنوحة بأنها سارية المفعول وتتبع خطة مساعدة سكنية للنزوح وإعادة التوطين فيما يتعلق بأي نشاط .

 (. CDBG-MITمدعوم بالتمويل في إطار برنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات )

b  البند المطلوب من قبل  للقيود المفروضة على ممارسة اإلقناع  امتثالها  الممنوحة على  الجهة  قانون  من    24. تشهد 

 .87لجزء ، باإلضافة إلى نماذج اإلفصاح، إذا طلب ذلك في ا87الجزء  CFR اللوائح الفيدرالية

c تشهد الجهة الممنوحة على أن خطة العمل الخاصة بالتعافي من الكوارث مسموح بها بموجب قانون الوالية والقانون .

المحلي )حسبما يمكن( وأن الجهة الممنوحة وأي كيان أو كيانات معينة من قِبَل الممنوح وأي مقاول أو متعاقد أو متلقي 

، (CDBG-MIT)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  نشاط ما مع تمويل  فرعي أو وكالة عامة معينة تقوم ب

تمتلك السلطة القانونية لتنفيذ البرنامج الذي تسعى من خالله للحصول على التمويل، وفقا للوائح إدارة اإلسكان والتنمية  

( المعمول بها وهذا اإلشعار. تشهد الجهة الممنوحة بأن األنشطة التي يتعين االضطالع بها بالتمويل HUDالحضرية ) 

 تتماشى مع خطة عملها.  CDBG-MITالتخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتبموجب 

d  تشهد الجهة الممنوحة بأنها سوف تتوافق مع متطلبات اقتناء .URAئح التنفيذية في الجزء من  ، كما تم تعديلها، واللوا

، باستثناء الحاالت التي يتم فيها تقديم التنازالت أو المتطلبات البديلة  CFR  من قانون اللوائح الفيدرالية  49و   24البنود  

 .CDBG-MIT التخفيف -للتنمية المجتمعية المنح اإلجمالية   هذال

e  قانمن    3. تؤكد الجهة الممنوحة أنها سوف تتوافق مع المادة( ون اإلسكان والتنمية المجتمعيةHCDA)    1968لعام  

 .CFR 135 من قانون اللوائح الفيدرالية 24، واللوائح التنفيذية في البند (1701u. ةقانون الواليات المتحد 12)البند 

f  البند تلبي متطلبات  المواطنين،  تتبع خطة مفصلة لمشاركة  أنها  الممنوحة على  الجهة  اللوائح  من    24. تشهد  قانون 

)باستثناء ما هو منصوص عليه في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات  91.105أو  CFR 91.115 الفيدرالية

لية تتلقى مساعدة من جهة الممنوحة للوالية خطة مشاركة مفصلة  البديلة لهذه المنحة(. كما يجب أن تتبع كل حكومة مح

)باستثناء ما هو منصوص عليه في    CFR  570.486  من قانون اللوائح الفيدرالية  24للمواطنين تلبي متطلبات البند  

 اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البديلة لهذه المنحة(.

g  بأنها قد تشاورت مع الحكومات المحلية المتأثرة في المقاطعات المعينة في اإلعالنات . يشهد الممنوح المستفيد للوالية

للوالية في تحديد استخدامات االعتمادات   القبلية  للكوارث في عدم االستحقاق واالستحقاق والمناطق  المغطاة  الكبرى 

 اشرة من قبل الوالية. المالية، بما في ذلك طريقة توزيع التمويل، أو األنشطة التي يتم تنفيذها مب

h :تؤكد الجهة الممنوحة أنها تمتثل لكل من المعايير التالية . 

( سيتم استخدام االعتمادات المالية فقط للنفقات الضرورية المتعلقة باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على  1)

لمناطق األكثر تأثراً واألزمة التي بسببها  المدى الطويل، واستعادة البنية التحتية واإلسكان واإلنعاش االقتصادي في ا

في   كبرى  كارثة  أنها  الرئيس  اإلغاثة 2017،  2016،  2015أعوام  أعلن  قانون  ستافورد،  ت.  لروبرت  وفقًا 

والمواد التي    5121من قانون الواليات المتحدة    U.S.C  42)المادة    1974والمساعدة في حاالت الكوارث لعام  

 (.تليها
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ب  (2) يتعلق  المساعدة في تمويل  وفيما  تُقدَّم لها  المتوقع أن  التي من  المجتمعية  المنح اإلجمالية  األنشطة   -للتنمية 

، فقد تم وضع خطة العمل بحيث تعطي األولوية القصوى الممكنة لألنشطة التي ستفيد  (CDBG-MIT)  التخفيف

 العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

( بشكل CDBG-MIT)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  يجب أن يفيد االستخدام اإلجمالي ألموال  (  3)

على األقل )أو نسبة أخرى تسمح بها إدارة   ٪50أساسي العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطريقة تضمن 

االتحادي المعمول به( من مبلغ المنحة ( في تنازل منشور في إشعار السجل  HUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

 يتم إنفاقها لألنشطة التي يستفيد منها مثل هؤالء األشخاص.

المنح اإلجمالية لن يحاول الممنوح المستفيد استرداد أي تكاليف رأسمالية للتحسينات العامة بمساعدة أموال    (4)

غ مقابل الممتلكات المملوكة أو المسكونة من ، من خالل تقييم أي مبل(CDBG-MIT)  التخفيف  -للتنمية المجتمعية  

قِبَل األشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، بما في ذلك أي رسوم يتم تحصيلها أو تقييم يتم إجراؤه كشرط 

المجتمعات لتنمية  اإلجمالية  المنح  تمويل  تُستخدم  )أ(  لم:  ما  العامة،  التحسينات  هذه  على  التخفيف  -الحصول 

CDBG-MIT  سبة الرسوم أو التقدير التي تتعلق بالتكاليف الرأسمالية للتحسينات العامة الممولة من مصادر  لدفع ن

أو )ب( ألغراض تقييم أي مبلغ مقابل الممتلكات التي يملكها ويشغلها أشخاص ذوو   ؛اإليرادات بخالف هذا العنوان

الكافية )بأي    CDBGة لتنمية المجتمعات  دخل متوسط، يشهد المانح لألمين بأنه يفتقر إلى أموال المنح اإلجمالي

 شكل( لالمتثال لمتطلبات البند )أ(. 

i  يشهد الممنوح المستفيد على أن المنحة سوف تدار ويتم إدارتها بالتوافق مع القانون السادس من قانون الحقوق المدنية .

، واللوائح التنفيذية، وبأن ذلك  (USC 3601–3619  42، وقانون اإلسكان العادل )(USC 2000d  42)  1964لعام  

 سيتم بشكل إيجابي في اتجاه تعزيز اإلسكان العادل.

j  أنه التالية، وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشهد على  السياسات  أنه قد اعتمد وفرض  المستفيد على  الممنوح  . يشهد 

 سيطلب من الحكومات المحلية التي تتلقى أموال المنح أن تصادق على أنها قد تبنت وتفرض:

اق سلطتها القضائية ضد أي شخص  ( سياسة تحظر استخدام القوة المفرطة من قبل وكاالت إنفاذ القانون في نط1)

 يشارك في مظاهرات الحقوق المدنية غير العدوانية؛ و 

( سياسة تطبيق القوانين الحكومية والمحلية المعمول بها ضد منع الدخول أو الخروج من المنشأة أو الموقع الذي 2)

 هو موضوع مظاهرات الحقوق المدنية غير العدوانية في نطاق اختصاصها.

k ا لديه حاليًا أو سيعمل على . تشهد  إداري(  أو كيان  التمويل على أن )أو أي كيان متلقي فرعي  المستفيدة من  لجهة 

تطوير والحفاظ على القدرة على تنفيذ أنشطة التعافي من الكوارث في الوقت المناسب وأن الجهة المستفيدة قد راجعت  

التمويل ع المستفيدة من  الجهة  المالية  متطلبات هذا اإلشعار. تشهد  باإلدارة  الخاصة  الشهادة  التحقق من  لى دقة قائمة 

، أو أية شهادات أخرى حديثة، إذا وافقت عليها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية  56-115ومنحة االلتزام بالقانون العام  

(HUD)  والوثائق الداعمة ذات الصلة المشار إليها في ،V.A.1.a تقييم القدرة  . تحت القسم السادس وخطة التنفيذ و

 تحت القسم السادس.  V.A.1.b( المشار إليها في  HUDوالطلبات ذات الصلة إلى إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )
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.l    جدول أعمال الدورة العادية الحادية عشرة تشهد الجهة المستفيدة من التمويل بأنها نظرت في الموارد التالية عند إعداد
كت االقتضاء:  حسب  عملها،  الطوارئخطة  إلدارة  الفيدرالية  للوكالة  التابع  المحلي  التخفيف  تخطيط   :FEMA  يب 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-
9160/fema_local_mitigation_handbook.pdfمكتب  ؛ DHS     التحتية البنية  :   لحماية 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdfالوطنية    ؛ الرابطة 
وتحسين   اإلنقاذ  للمقاطعات،   .https: //www(:  2014)وسائل 

naco.org/sites/defauft/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf؛  
( الوكاالت  بين  للتنسيق  الوطني  البراري: NICCالمركز  حرائق  أجل  من  الموارد  تعبئة  لتنسيق   )

(https://www.nifc.gov/nicc/  )؛    ( البراري  حرائق  حول  األمريكية  الغابات  خدمة  مصادر 
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire  )وأداة وضع خرائط الخاصة بـ    ؛CPD    وإدارة اإلسكان والتنمية

 . /HUD :https://egis.hud.gov/cpdmapsالحضرية  

.m   التخفيف  -للتنمية المجتمعية  المنح اإلجمالية  تشهد الجهة المستفيدة من المنحة بأنه لن يستخدم أموال  (CDBG-

MIT  التخفيف من ( ألي نشاط للفيضانات الستخدام األراضي أو أغراض تخطيط  تم تحديدها كمعرضة  في منطقة 

المخاطر من قِبَل الوالية أو الحكومة المحلية أو القبلية أو التي تم تحديدها كمنطقة خاصة لمخاطر الفيضانات )أو خالل 

الخ  100 الحالية  اإلرشادية  الخرائط  معظم  في  الفيضانات(  من  عام  إلدارة مائة  الفيدرالية  للوكالة  بالفيضانات  اصة 

، ما لم تتضمن أيًضا تصميم أو تعديل اإلجراء لتقليل الضرر إلى أو داخل السهول الفيضية، وفقًا  (FEMAالطوارئ )

. مصدر البيانات ذات الصلة لهذا الحكم  55الجزء  CFR من قانون اللوائح الفيدرالية 24والبند  11988لألمر التنفيذي 

هو لوائح استخدام الوالية والحكومة المحلية والقبلية الستخدامات األراضي وخطط التخفيف من حدة المخاطر وأحدث  

الطوارئ   الفيدرالية إلدارة  الوكالة  التوجيهات الصادرة عن  أو  بيانات استشارية  (FEMA)البيانات  ، والتي تتضمن 

   ل ارتفاعات الفيضانات في قاعدة االستشارات( أو خرائط معدل تأمين الفيضان المبدئي والنهائي.)مث

n  تشهد الجهة المستفيدة من التمويل بأن أنشطته المتعلقة بالطالء المستند إلى الرصاص سوف تلتزم بمتطلبات البند .

 ة أ، ب، و، ك، ر.، األجزاء الفرعي35، الجزء CFR قانون اللوائح الفيدراليةمن  24

o من قانون اللوائح الفيدرالية 24. يؤكد الممنوح المستفيد أنه سوف يمتثل للمتطلبات البيئية في البند CFR  58الجزء. 

p.يشهد الممنوح المستفيد بأنه سوف يمتثل للقوانين المعمول بها . 

(  HUDقد يخضع أي شخص يدلي عن عمد بمطالبة كاذبة أو تصريح إلى إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية )  :تحذير

 .U.S.C. 3729 31و  1001و  U.S.C. 287 18لعقوبات مدنية أو جنائية وفقا للبنود 
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 امج نالبرونتائج الملحق ج: نفقات  7.3
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 تقديم الطلبات
طريقة التوزيع 

(MOD) 

 2033يناير  12

 فترة تقديم الطلبات

التخفيف-المجتمعاتبرامج المنح اإلجمالية لتنمية    
CDBG-MIT: 

 GLO استخدام تمويل - 5.4القسم 

 تنفيذ اتفاقية المنحة:
 2021يناير  12

 1العام 

 تاريخ البدء:
شهر بعد موافقة  1

HUD 
 

 تاريخ البدء:
شهر بعد موافقة  1

HUD 
 

 تاريخ البدء:
شهر بعد موافقة  1

HUD 
 

 6العام  5العام  4العام  3العام  2العام 

سنوات  4تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

 
سنوات  4تاريخ االنتهاء: 

 من تاريخ بدء البرنامج

مباشرة  :تاريخ البدء
 HUD بعد موافقة
 

مباشرة  :تاريخ البدء
 HUD بعد موافقة
 

مباشرة  :تاريخ البدء
 HUD بعد موافقة
 

مباشرة  :تاريخ البدء
 HUD بعد موافقة

 مباشرة بعد موافقة :تاريخ البدء
HUD (APA1) 

أشهر بعد  4 :تاريخ البدء
 HUD (APA1)موافقة 

سنوات  4تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

سنوات  4تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

سنوات  6تاريخ االنتهاء: 
 البرنامجمن تاريخ بدء 

 10تاريخ االنتهاء: 
سنوات من تاريخ بدء 

 البرنامج

سنوات  5تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

سنوات  6تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

سنوات  6تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

 
سنوات  6تاريخ االنتهاء: 

 من تاريخ بدء البرنامج

سنة  12تاريخ االنتهاء: 
 من تاريخ بدء البرنامج

أشهر  6 :تاريخ البدء
 HUDبعد موافقة 

 

أشهر  6 :تاريخ البدء
 HUDبعد موافقة 

تاريخ االنتهاء: 
سنوات من  3

تاريخ بدء 
 البرنامج

على مستوى  2015منافسة التخفيف من أضرار فيضانات 
 الوالية

على مستوى  2016فيضانات منافسة التخفيف من أضرار 
 الوالية

منافسة التخفيف من أضرار  إعصار هارفي على مستوى 
 الوالية

 

 2018منافسة التخفيف من أضرار فيضانات جنوب تكساس 

 
 طريقة التوزيع للتخفيف من اآلثار في مقاطعة كاونتي

 

 (COG MODsبرنامج التخفيف اإلقليمي )
 

 حدة مخاطر الكوارثتكميلي: برنامج منح التخفيف من 
HMGP 

 
 برنامج المرونة الساحلي

 

 زيادة االكتتاب التكميلي السكني
 

 برنامج اإلسكان المرن
 

 خطط التخفيف من حدة المخاطر
 

 برنامج المجتمع المرن
 

 التخطيط اإلقليمي وعلى مستوى الوالية

يع
ر
شا

لم
 ا
ر
يا
خت

ا
 

أشهر  4 :تاريخ البدء
 HUDبعد موافقة 

 % حتى: 50إنفاق 
 2027يناير  12

 تاريخ االنتهاء: 
 2032يناير 12

 تقديم الطلبات

 تقديم الطلبات

مباشرة بعد  :تاريخ البدء
 HUDموافقة 
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 والية تكساس  -الملحق هـ الشهادات  7.4

 التخفيف  استطالع  7.4.1

أطلق  2019فبراير    20في    ،GLO    خدمة من خالل  من   Survey Monkeyاستطالعا رقميًا  االحتياجات  لقياس 

محافظة مؤهلة. وتم االتصال بالمسؤولين المنتخبين   140الكوارث والتخفيف من آثارها على المجتمعات في جميع أنحاء  

التي   الربحية  الخاص والمنظمات غير  العام والقطاع  المحلية واإلقليمية والوالئية وممثلي اإلسكان  الوكاالت  وممثلي 

والتع  اإلسكان  على  تشجيعهم على تركز  وتم  والضعفاء  المنخفض  الدخل  ذوي  السكان  واحتياجات  الكوارث  من  افي 

ل االسترداد  موقع  على  االستبيان  عن  اإلعالن  تم  كما  االستطالع.  وتم  GLO   recovery.texas.govاستكمال   ،

قام موظفو   العمل    GLOتضمينه في كتيب من صفحتين  المصلحة وورش  بتوزيعه في جلسات مساهمات أصحاب 

 العامة والمؤتمرات.

شخًصا من جميع أنحاء الوالية مدخالت قيمة. يتم    416، قدم ما مجموعه  2019سبتمبر    20في نهاية االستطالع في  

  تضمين نتائج االستطالع أدناه في الرسوم البيانية والرسوم البيانية التالية.

 

http://www.recovery.texas.gov/
http://www.recovery.texas.gov/
http://www.recovery.texas.gov/
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 : أي مما يلي يصفك بأفضل شكل؟1السؤال 

 : 0تخطيهتم  : 416تمت إجابته

موظفو المسؤول المنتخب أو   مسؤول منتخب أو معين

 المعين
 منسق إدارة الطوارئ مدير / مسؤول الفيضان

[EMC] 
ليس ] موظف في القطاع العام

أو سهل  EMC مديًرا في

 [فيضي
 :أخرى عضو مهتم من الجمهور

 
 

     

 ما نوع الجهة التي تمثلها؟ :2السؤال

 : 0تم تخطيه : 416تمت إجابته

 

مجلس  مقاطعة مدينة

 الحكومات

منظمة غير  نفسي فدرالي

 ربحية

السلطات  عمل خاص

 النهرية

حي ذو غرض 

 خاص

]يُرجى  أخرى القبيلة والية

 [التحديد
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 : ما هي المقاطعة التي ترتبط بها؟ 3السؤال

 : 28تم تخطيه  : 388تمت إجابته

 ( 4)الحد األدنى لعدد الردود للتسجيل على الرسم البياني 

 

 المحلية في مجتمعك؟ما هو الوضع الحالي لخطة التخفيف من حدة المخاطر : 5السؤال

 : 39تم تخطيه  : 377تمت إجابته

الصالحية وال توجد خطة  منتهي  يتم مراجعته منتهي الصالحية  الحالي 
 للمراجعة

 ال أعرف  ال خطة
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 : ما هو أكبر عائق أمام تنفيذ مشاريع التخفيف من حدة المخاطر؟6السؤال

 : 27تم تخطيه : 389تمت إجابته

العوائق القانونية ]على سبيل المثال حقوق  التمويل التوظيف/  القدرات

 الملكية والحواجز التنظيمية[

 التحدي                      ]يُرجى  ى

 

 : يرجى اإلشارة إلى الموظفين الذين تستخدمهم سلطتك القضائية حاليًا:7السؤال

 : 48تم تخطيه : 368تمت إجابته

 الخدمات هذه على نتعاقد نحن

 [GIS] الجغرافية المعلومات نظم في ماهرة شخصية

 البيئة علماء

 األراضي مساحة إخصائيو

 المنحة مديرو

 الفيضي السهل مسؤولو/  مديرو

 الطوارئ مديرو

 المهندسون

 مسؤولو األشغال العامة

 المخططون
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 : ما هي الطرق التي يستخدمها سلطتك القضائية لإلبالغ عن تهديدات المخاطر الطبيعية القادمة المحتملة؟ ]اختر جميع ما ينطبق[8السؤال

 : 37تم تخطيه : 379إجابتهتمت 

 التواصل وسائل الهاتفية المكالمات نص التلفزيون  اإلنترنت

 االجتماعي

 أخرى ]يُرجى التحديد[ المذياع التنبيه/  اإلنذار صافرات 911 عكس نظام

         

؟ FEMA : كيف يقوم مجتمعك بإبالغ السكان بأن ممتلكاتهم تقع في سهول الفيضانات المحددة من قبل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ9السؤال
 ]اختر جميع ما ينطبق[

 : 29تم تخطيه : 387تمت إجابته

 [التحديد]يُرجى  أخرى

 أعرف ال

 الفيضي السهل من بقربهم السكان بإبالغ نقوم ال نحن

 المتضررين السكان إلى[ اإللكتروني البريد]النص،  الرقمي اإلشعار إرسال

 المتضررين للسكان البريدي اإلخطار

 المواقع العامة ]على سبيل المثال، قاعة المدينة، ودار محكمة المقاطعة، والمكتبة[نشر خرائط ثابتة في 

 خرائط الفيضانات على شبكة اإلنترنت
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. اهتمام مجتمعك في 4إلى  1: مع األخذ في االعتبار تجاربك المجتمعية السابقة مع األخطار الطبيعية، يرجى التقييم، على نطاق من 10السؤال
 :متابعة األنشطة التالية

 : 26تخطيهتم  : 390تمت إجابته

 الخطط واللوائح المحلية 

 والتوعية التعليم برامج

 واالستجابة والتنسيق االستعداد إجراءات

 مشاريع البنية والبنية التحتية

 

 مهم غير ما حد إلى مهم ليس ما نوعا مهم أهمية األكثر

 التالية وفقًا لألولويات الحالية لمجتمعك: في حالة توفر تمويل إضافي محدود، يرجى تقييم أنشطة التخفيف 11السؤال

 : 27تم تخطيه : 389تمت إجابته

 المعززة الطوارئ خدمات 

 والجسور الكباري استبدال

 B & Aالتطور في السهل الفيضي من خالل  منع

 المجتمعي الوعي تحسين

 الحيوية المرافق تعزيز

 صيانة المرافق الضعيفة

 الفيضانات الطبيعيةسمات تخفيف 

 خطة اإلخالء

 

 مهم غير ما نوعا مهم األكثر أهمية
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الحماية التي نفذها مجتمعك أو السلطة القضائية لديك مؤخًرا )على سبيل المثال، في : ما هي، إن وجدت، أنشطة التخطيط أو التخفيف أو 12السؤال
 السنوات الخمس الماضية(؟ ]اختر جميع ما ينطبق[

 : 27تم تخطيه : 389تمت إجابته

 بناء فواصل تباعد بين الحرائق

 متشردين في مناطق نباتية كثيفة النمو خاضعة للرقابة

 (…التأمين ضد الفيضاناتتشجيع شراء 

 السدود، جدران الفيضانات، أو بنية تحتية ذات صلة

 وسائل تمكين الصرف المحلي

 األخطار الطبيعية / نظام اإلنذار بالكوارث 

 ارتفاع العقار

 …االحتجاز و / أو االحتفاظ اإلقليمي أو المحلي

 قوانين بناء محدثة

 ال أعرف

 

وجدت، أنشطة التخطيط أو التخفيف أو الحماية التي قام مجتمعك أو السلطة القضائية لديك بتعريفها على أنها ضرورية : ما هي، إن 13السؤال
 ولكنها لم تنفذ بعد؟ ]اختر جميع ما ينطبق[

 : 31تم تخطيه : 385تمت إجابته

 بناء فواصل بين نيران الحرائق

 بناء مأوى للمخاطر المجتمعية

 المساحات النباتية كثيفة النمو المسيطر عليهاحروق 

 الجافة بالفرشاة  اإلزالة

 تشجيع شراء التأمين ضد الفيضانات )على سبيل المثال المشاركة ...(

 مقاومة الفيضانات و / أو التعديل التحديثي للفيضانات

 السدود، الجدران الفيضية، أو البنية التحتية ذات الصلة

 ناة المحليةتحسينات نقل الق

 تحسينات الصرف المحلية

 التدريب و / أو التعليم والتوعية بالمخاطر الطبيعية / الكوارث

 نظام الخطر الطبيعي / تحذير من الكوارث

 الممتلكات أو االنتقال لمناطق أخرى اقتناء

 ارتفاع الملكية

 إعادة بناء الهياكل غير المتوافقة

 احتفاظ إقليمية أو محليةأحواض احتجاز و / أو 

 ... جسور الطرق والقناطر وغيرها من أشكال مياه األمطار

 قوانين بناء محدثة

 قوانين تطوير األراضي المحدثة

 ال أعرف

 أخرى )يُرجى التحديد(
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، هل ما 2017-2015للفيضانات في الفترة : إذا تم االنتهاء من خطة التخفيف من حدة المخاطر المحلية الخاصة بك قبل تعرض مجتمعك 15السؤال
 زالت أنشطة التخفيف ذات األولوية تتماشى مع احتياجات مجتمعك؟

 : 26تم تخطيه : 390تمت إجابته

 مع متوافقة أولوياتنا تزال ال نعم،

المجتمع احتياجات  

مجتمعنا احتياجات تغيرت لقد ال، أعرف ال  ينطبق ال   تغيرت، قد مجتمعك احتياجات كانت إذا 

التغير هذا حدث كيف وصف فيرجى  

 

)المجتمعات المجاورة والمنظمات اإلقليمية مثل مجالس : هل أنت حاليًا، أم سبق لك التنسيق في الماضي، مع الشركاء اإلقليميين 14السؤال
 الحكومات( لتطوير وتنفيذ أنشطة التخفيف من حدة المخاطر؟

 : 23تم تخطيه : 393تمت إجابته

أعرف ال  ال  نعم  
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 اختر جميع ما ينطبق[: أي مما يلي يصف مصادر تمويلك ألنشطة التخفيف من حدة المخاطر الطبيعية / الكوارث؟ ]16السؤال

 : 25تم تخطيه : 391تمت إجابته

 التمويل صندوق

 العام

 /التأثير رسوم المنحة تمويل السندات برنامج

 التصاريح

المناطق الضريبية 

 الخاصة

ليس لدينا مصدر 

تمويل محلي ألنشطة 

 التخفيف

 ]يُرجى  أخرى أعرف ال

 [التحديد
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 المشاورات  سير -   ثانيا 7.4.2

 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

1/7 
المائدة المستديرة للمجلس 
االستشاري الحكومي في  

  CAPCOG أوستن

 مقاطعة المجلس االستشاري الحكومي في أوستن

CAPCOG والمسؤولين في المدينة 

التعافي  -تمت مناقشة حالة برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
والمدخالت الملتقطة بشأن احتياجات  CDBG-DRمن الكوارث 

 التخفيف 

1/9 
مناقشة برنامج الوكاالت  

 الحكومية

قسم  ، FEMAلوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ ا
، (TDEMإدارة الطوارئ بوالية تكساس )

TCEQ ، TWDB لوكالة الفدرالية إلدارة ،ا
 ، إدارة المشروعات الصغيرةFEMAالطوارئ 

SBA .  

التعافي  -تمت مناقشة حالة برامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
والمدخالت الملتقطة بشأن احتياجات  CDBG-DRمن الكوارث 

 التخفيف 

 GCRPC مقاطعة جاسبر 1/10
مقاطعات المجلس االستشاري الحكومي للشرق  

  DETCOG العميق بوالية تكساس
 تمت مناقشة التعافي من إعصار هارفي 

1/22 
لجنة التخطيط اإلقليمي للهالل 

  GCRPC  الذهبي
 ناقش التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفي مختلف المسؤولين المحليين 

 ناقش التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفي مختلف المسؤولين في المقاطعة والمدينة موجز مقاطعة أرانساس 1/22

 األعضاء والجمهور  الماليةجلسة مجلس الشيوخ  1/30
قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  

 الزمنية

 مختلف أعضاء المجتمع السكني  مجموعة العمل السكني  2/1
قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  

 الزمنية

 مناقشة حالة إعصار هارفي، تحديثات حول تمويل التخفيف تمت  وكاالت الوالية االتحادية  TROاجتماع إنتاج  2/4

 موجز إعصار هارفي مقاطعة، مدينة، والية، ومسؤول فيدرالي دعوة المسؤولين المنتخبين  2/4

 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية موجز الكابيتول 2/7
قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  

 الزمنية

 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية اعتمادات اإلسكان  2/12
قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  

 الزمنية

2/14 GLO 101 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية 
قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  

 الزمنية

  USACE سالح المهندسين بالجيش األمريكي تكساس سيلفر جاكيتس دعوة 2/19
المنح اإلجمالية لتنمية ناقش دور تكساس سيلفر جاكيتس، تمويل 

 CDBG-MITالتخفيف -المجتمعات

2/20 
سالح المهندسين بالجيش   دعوة 

 USACE األمريكي
، إدارة النقل  سالح المهندسين بالجيش األمريكي

 األراضي العامة بتكساس، مكتب 
ومكتب  TxFRATتمت مناقشة برامج إدارة النقل بتكساس 

   GLO األراضي العامة

 شركاء والية تكساس للتخفيف  3/5 
،  FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 

SHMO ،  قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساس
(TDEM)مجلس تكساس لتطوير المياه ، TWDB   

منحة التخفيف القادمة، تمت مناقشة برنامج منحة التخفيف من حدة  
  HMGP  FMAمخاطر الكوارث 

3/6 

 
لجنة تنسيق البنية  اجتماع 

  التحتية للمياه في تكساس
TWICC  

وكالة ، TWDBتطوير المياه مجلس تكساس ل 
 ، US EPA ،TDA الحماية البيئية األمريكية

TPUC ، بالجيش األمريكيسالح المهندسين 
USACE، TRWA  ،  جمعية تكساس للمياه

وزير  ، USDA الريفية، إدارة الزراعة األمريكية
، لجنة والية تكساس للجودة TMLخارجية تكساس، 

 TCEQ  USDA. TML. TCEQ البيئية

-CDBGالتخفيف -ناقش تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
MIT والية في جميع أنحاء ال. الحاجة إلى التواصل والتواصل 

3/7 
  –موجز مجلس منطقة هيوستن 

   HGAC جالفستون
 ناقش التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفي مختلف المسؤولين في المقاطعة والمدينة

3/8 
موجز المجلس التخطيطي 

اإلقليمي بجنوب شرق تكساس  
SETRPC 

 التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفيناقش  مختلف المسؤولين في المقاطعة والمدينة
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

3/11 
جلسة مجلس الشيوخ لشؤون 

 المياه والريف 
 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية

قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  
 الزمنية

3/18 
الشؤون الحكومية لمجلس  

 الشيوخ 
 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية

قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  
 الزمنية

3/25 
الشؤون الحكومية لمجلس  

 الشيوخ 
 مختلف المسؤولين المنتخبين في الوالية

قدمت تحديثات عن تقدم اإلعصار هارفي والتمويل والجداول  
 الزمنية

 موجز إعصار هارفي مسؤولو المقاطعة والمدينة دعوة المسؤولين المنتخبين  4/1

 الويبينار الوطنية  منتدى األمن واالستدامة 4/4

قدم نظرة ثاقبة وأفضل الممارسات لبرامج مكتب األراضي   
التعافي  -المرتبطة بالمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات GLOالوطنية 

- والمنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات CDBG-DRمن الكوارث 
 CDBG-MITلتخفيف ا

 موجز إعصار هارفي مختلف المسؤولين في المقاطعة والمدينة مقاطعة برازوريا  4/8

4/8 
موجز مقاطعات فورت بيند  

 وجالفيستون
 موجز إعصار هارفي مختلف المسؤولين في المقاطعة والمدينة

4/10 
  -مديرو التعافي من الكوارث 

 المكالمة الشهرية للجمعية
EDA  

مجالس أثر مديرو التعافي من الكوارث من جميع 
 EDAالمتأثرة في هارفي و  COGs الحكومات

التخفيف  -تحديثات على تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT 

4/11 
مجموعة مشروع تمويل   دعوة 

تعافي تكساس بين الوكاالت 
(TRIP) 

،  FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
TPW ، THC ، EDA ، EDA-RD مجلس ،

قسم إدارة  ، TWDB ،TDA تكساس لتطوير المياه
  (TDEMالطوارئ بوالية تكساس )

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

(HUD ))الجدول الزمني، مبالغ التخصيص لكل كارثة( 

4/15-
4/18 

 مؤتمر تكساس إلدارة الطوارئ
ممثلين عن الحكومة المحلية واإلقليمية وحكومة  

 الوالية 

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع  
معرفة منحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

(HUD ))الجدول الزمني، مبالغ التخصيص لكل كارثة( 

 موجز إعصار هارفي مختلف المسؤولين في الوالية والفدرالية مجموعة عمل المطابقة العالمية 4/22

4/24 
التواصل مع أصحاب المصلحة 
بالمجلس االستشاري الحكومي  

  AACOG لمنطقة االمو

ومسؤولي قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ 
 المدينة

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

(HUD)الجدول الزمني، مبالغ التخصيص لكل كارثة( ) 

4/24 
لجنة التخطيط اإلقليمي للهالل 

 GCRPC الذهبي
  التواصل مع أصحاب المصلحة

المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي قضاة 
 المدينة

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

(HUD)الجدول الزمني، مبالغ التخصيص لكل كارثة( ) 

4/25 
الشؤون الحكومية لمجلس  

 الشيوخ 
 تحديثات على إعصار هارفي التقدم والتمويل، والجداول الزمنية المسؤولين المنتخبين في الواليةمختلف 

4/25 
كلية الحقوق بجامعة تكساس  

 ومؤتمر استخدام األراضي 
محامي استخدام األراضي في كلية الحقوق بجامعة 

 تكساس
 مناقشة متى وما إذا كان ينبغي إعادة البناء بعد الكوارث

4/25 
التواصل مع أصحاب المصلحة 

بمجلس حكومات الشرق  
   DETCOG العميق لتكساس

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدينة

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

(HUD الجدول الزمني، مبالغ ا( ))لتخصيص لكل كارثة 

4/26 
CBCG 

 التواصل مع أصحاب المصلحة
قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 

 المدينة
تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  

 الحالية المحلية

 التخفيف القادمة تمت مناقشة منحة  موظفو إدارة اإلسكان وتنمية المجتمع  مدينة هيوستن  4/26
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

4/29-
4/30 

 CHARMورشة 
قادة المجتمع المحلي من في جميع أنحاء مقاطعة 

 ريفوجيو 
التخفيف  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتقدمت على صناديق 

CDBG-MIT القادمة 

5/1 
  التواصل مع أصحاب المصالح
بالمجلس االستشاري الحكومي  

  CAPCOGفي أوستن 

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدينة

تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  
 الحالية المحلية

5/1 
خدمة اإلرشاد الزراعي ايه آند  

 بتكساس. A&Mام 
المقاطعات في والية  خدمة البريد اإللكتروني لجميع 

 تكساس
تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  

 الحالية المحلية

5/2 

إرسال بريد إلكتروني إلى  
المديرين التنفيذيين للمجالس 

االستشارية الحكومية المتأثرة 
 غير هارفي 

 خدمة البريد اإللكتروني لجميع المقاطعات
التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  تعزيز الوعي بمنحة 

 الحالية المحلية

5/3 
مجلس حكومات الشرق  

 لتكساس
   ETCOG مكالمة مؤتمرية

فريق عمل مجلس حكومات الشرق لتكساس 
ETCOG  فريق تطوير سياسة قسم تنمية وتنشيط ،

 GLO-CDRب-المجتمع 

التخفيف  تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات 
 الحالية المحلية

 موجز إعصار هارفي مسؤولو المقاطعة والمدينة دعوة المسؤولين المنتخبين  5/6

5/6 
دعوة مؤتمر مجلس منطقة  

-Hهيوستون  –جالفستون 
GAC 

 –مجلس منطقة جالفستون HGACموظفو 
هيوستون، فريق تطوير سياسة فريق تطوير سياسة  

بمكتب األراضي  -قسم تنمية وتنشيط المجتمع 
 GLO-CDRالعامة

تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  
 الحالية المحلية

5/7 
دعوة قسم الحدائق بمقاطعة 

 كاميرون

موظفو مقاطعة كاميرون باركس )جو فيجا(، فريق  
-GLOب-تطوير سياسة قسم تنمية وتنشيط المجتمع 

CDR 

التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  تعزيز الوعي بمنحة 
 الحالية المحلية

5/7 
دعوة رابطة سهول الجنوب  

   SPAG للحكومات

طاقم عمل رابطة سهول الجنوب للحكومات )تومي 
موريللو(، فريق تطوير سياسة تنمية وتنشيط المجتمع  

 GLO-CDRب-

التخفيف  تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات 
 الحالية المحلية

5/7 

مكالمة مؤتمر المجلس 
االستشاري لرابطة سهول 

الجنوب للحكومات  
STDCCOG 

موظفو المجلس االستشاري لرابطة سهول الجنوب 
)خوان رودريجيز(،   STDCCOGللحكومات 

- فريق تطوير سياسة قسم تنمية وتنشيط المجتمع 
 GLO-CDRب

تعزيز الوعي بمنحة التخفيف، ومناقشة استراتيجيات التخفيف  
 الحالية المحلية

5/8 
التواصل مع أصحاب المصلحة 

بمجلس وادي برازوس  
   BVCOG للحكومات

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدينة

للتخفيف   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إدارة اإلسكان ،

 والتنمية الحضرية، ومبالغ التخصيص لكل كارثة

  HCTCOGدعوة  5/9
األمن الداخلي وموظفي إدارة الطوارئ للمجلس  

 HCTـ ل  COGاالستشاري الحكومي 

للتخفيف   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
GLOاإلسكان  دارة ، معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إل

 والتنمية الحضرية، ومبالغ التخصيص لكل كارثة

5/9 
حكومة  دعوة مؤتمر مجلس 
 شمال وسط تكساس

NCTCOG  

المشرف على التأهب  COGمجلس الحكومة 
 لحاالت الطوارئ في شمال وسط تكساس 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفيف القادمة واستطالع 
 التخفيف 

 PRPCدعوة مؤتمر  5/10
منسق األمن الداخلي ومنسق إدارة الطوارئ داخل  

PRPC 
اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفيف القادمة واستطالع 

 التخفيف 

 ممثل من مدينة روما مدينة روما دعوة  5/13
اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفيف القادمة واستطالع 

 التخفيف 
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

5/15 
لتنسيق االنتعاش دعوة متكاملة 

 من مكتب االنتعاش بتكساس 
لربح الهادفين لالموظفين الفدراليين والوالئيين وغير 

 والمسؤولين المحليين

للتخفيف   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع  
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إدارة اإلسكان ،

 التخصيص لكل كارثةوالتنمية الحضرية، ومبالغ 

5/15 

التواصل مع أصحاب المصلحة 
بداخل المجلس التخطيطي 

  اإلقليمي بجنوب شرق تكساس
SETRPC  

قضاة المقاطعة، ومنسقو   -ممثلو الحكومات المحلية 
 إدارة الطوارئ، ومسؤولو المدن 

للتخفيف ،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إدارة اإلسكان والتنمية 

 ومبالغ التخصيص لكل كارثة، HUD الحضرية

5/17 
المجلس   دعوة متابعة 

االستشاري لشمال وسط  
  NCTCOG –تكساس 

وسط  الموظفين من المجلس االستشاري لشمال 
  NCTCOG تكساس

تمت مناقشة المعلومات حول تمويل المنح اإلجمالية لتنمية 
 واألنشطة المحتملة المؤهلة CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

5/20-
5/21 

ورشة هارفي لالستعداد  
 للمرونة

قادة المجتمع وأصحاب المصلحة وشركاء 
 التكنولوجيا

هارفي وفرص  ناقش توجهات المشروع اإلقليمي بعد إعصار 
 التمويل

5/21 
التواصل مع أصحاب المصلحة 

  -في مجلس منطقة هيوستن 
 HGACجالفيستون 

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدينة

للتخفيف،   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
والتنمية معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إدارة اإلسكان 

 ومبالغ التخصيص لكل كارثة، HUD الحضرية

5/22 

التواصل مع أصحاب المصلحة 
بالمجلس االستشاري الحكومي  

  في وادي برازوز
BVCCOG  

ممثلو الحكومات المحلية في منطقة خدمة المجلس  
االستشاري الحكومي في وادي برازوز بما في ذلك 

 BVCCOG منسقي إدارة الطوارئ

للتخفيف   GLOتعزيز الوعي بمنحة التخفيف القادمة، استطالع 
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفيف من إدارة اإلسكان ،

 ومبالغ التخصيص لكل كارثة، HUD والتنمية الحضرية

5/23 
مجلس المباني الخضراء  

 األمريكي
 والتأهب للكوارث سرعة التعافيمناقشة  موظفي المجلس 

5/23 
التواصل مع أصحاب المصلحة 
بالمجلس االستشاري الحكومي  

   CTCOG لتكساس

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدينة

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفيف .GLO دور ،

GLO  التعافي من  -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتفي إدارة
  CDBG-DRالكوارث 

5/23 
لجنة تنسيق البنية التحتية للمياه 

  TWICC في تكساس

وكالة ، TWDBالمياه تطوير مجلس تكساس ل
 ، US EPA ،TDA الحماية البيئية األمريكية

TPUC ،سالح المهندسين بالجيش األمريكي 
USACE ،جمعية تكساس للمياه الريفية TRWA  ،

وزير خارجية  ، USDA إدارة الزراعة األمريكية
  ، لجنة والية تكساس للجودة البيئيةTMLتكساس، 
TCEQ  

على الحاجة إلى   ، شددتCDBG-MITقدمت على تمويل 
 التواصل 

 5/21-
5/24 

مؤتمر ريو جراندي فالي 
 للعواصف بجامعة تكساس 

 مقاطعات هيدالجو، كاميرون، وويالسي 
تمت مناقشة االستخدامات الممكنة لتمويل المنح اإلجمالية لتنمية 

 CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

6/4 
ورشة عمل مخطط المواطن 

 مقاطعة جالفيستون -تكساس 
ممثلين عن الحكومات المحلية في مقاطعة جالفستون، 

 TAMU AgriLifeوموظفي 

التخفيف ودور إستبيان تعزيز الوعي بمنحة التخفيف والمشاركة في 
في إدارة منح   GLO-CDRقسم تنمية وتنشيط المجتمع -

CDBG-DR  

6/6 TARC المديرون التنفيذيون للمجالس اإلقليمية في تكساس أوستن 
تعزيز الوعي بمنحة التخفيف والمشاركة في إستبيان التخفيف ودور 

في إدارة منح   GLO-CDRقسم تنمية وتنشيط المجتمع -
CDBG-DR  

6/7 
فرقة العمل المعنية بتأثير  

 الكوارث
  مجالس الحكوماتوكاالت الوالية المختلفة، 

COGs والمسؤولين المنتخبين المحليين ، 
تمت مناقشة االستخدامات الممكنة لتمويل المنح اإلجمالية لتنمية 

 CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

6/12 
المشتركة   2019افتتاح القمة 
 بين الواليات 

ممثلين عن الواليات والحكومات المحلية من تكساس 
 ولويزيانا وأركنساس ومسيسيبي 

الفيضانات عبر الواليات  شارك في القمة التي تناولت تحديات 
 والية القضائية ومواءمة جهود الوالية عبر حدود ال
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

 ناقش التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفي مختلف مسؤولي مقاطعة ومدينة   اجتماع مقاطعة كالهون 6/14

6/19 
سالح المهندسين بالجيش تنسيق 

 USACE  األمريكي
InFRM 

سالح  مركز ألبحاث الفضاء بجامعة تكساس، 
 ، USACE ،FEMA المهندسين بالجيش األمريكي

USGS ، NWS 
 ناقش جهود الوالية والتخطيط اإلقليمي المتعلقة باالنتعاش والتخفيف

6/24 
ورشة عمل هارفي الستعادة 

المياه تبعاً لوكالة الحماية البيئية 
   EPA األمريكية

 الواليات والحكومات المحليةممثلين عن 
حضر ورشة عمل حول تدفقات التمويل المتعلقة باالنتعاش   

 والتخفيف 

6/27 
ورشة عمل مخطط مواطن  

 روكبورت  -تكساس 

مقاطعة أرانساس،   -ممثلون عن الحكومات المحلية 
مقاطعة نويسيس، وسان باتريسيو وموظفو  

TAMU AgriLife  وموظفو المجلس االستشاري
 CBCOGالحكومي للمنحنى الساحلي 

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفيف .GLO دور ،

GLO  التعافي من -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتفي إدارة منح
 CDBG-DRالكوارث 

6/27 
ورشة عمل مخطط مواطن  

 مقاطعة كاميرون -تكساس 

منطقة مقاطعة  -ممثلين عن الحكومات المحلية 
، وغيرها TAMU AgriLifeكاميرون، وموظفي 

 من وكاالت المدن والوالية. 

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفيف .GLO دور ،

GLO  التعافي من -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتفي إدارة منح
  CDBG-DRالكوارث 

7/8 

المائدة المستديرة اجتماع 
 تخفيفحول رس جللكون

للمجلس االستشاري  المخاطر
  لشمال وسط تكساس

NCTCOG 

، ممثلي   المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس
  شمال وسط والية تكساس - كونجرسال

NCTCOG ،تطوير المياهمجلس تكساس ل  
TWDB ،إدارة النقل بتكساس TxDOT ،  إدارة

   (، HUDاإلسكان والتنمية الحضرية )

ط تكساس فيما يتعلق  تمت مناقشة الجهود التي تبذلها شمال وس 
 القادم  CDBG-MITبالحد من الفيضانات وعرضت على تمويل 

 مسؤولي المقاطعة مقاطعات هيدالجو وكاميرون 7/8
تمت مناقشة الفيضانات واالستخدامات المحتملة لصناديق  

CDBG-DR  وMIT القادمة 

 هيوستن  -االستعداد للمرونة  7/9
  –مجلس منطقة جالفستون  -الحكومات المحلية 

هيوستون، كيانات القطاع الخاص، وموظفو 
Texas AgriLife 

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفيف .GLO دور ،

GLO  من التعافي -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتفي إدارة منح
 CDBG-DRالكوارث 

7/11 
ميناء   -االستعداد للمرونة 

 أرانساس

 Coastمنطقة  -ممثلين عن الحكومات المحلية 
Bend وكيانات القطاع الخاص، وموظفي ،Texas 

AgriLife 

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفيف .GLO دور ،

GLO  التعافي من -المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتفي إدارة منح
 CDBG-DRالكوارث 

 اجتماع التنسيق بين الوكاالت 7/11
TDA ، TCEQ ، بوالية  قسم إدارة الطوارئ

، مجلس تكساس TPWD، (TDEMتكساس )
  GLO لتطوير المياه، مكتب األراضي العامة

تمت مناقشة االستخدامات لمصادر التمويل المتعددة للتخفيف من 
 الفيضانات 

7/16 
ورشة عمل إقليمية لتخطيط  
إدارة الفيضانات في منطقة 

 العاصمة 

  المجلس االستشاري الحكومي في أوستن
CAPCOG ،وكالة الحماية البيئية األمريكية US  

EPA ، الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئFEMA  ،
  مدراء السهول الفيضية

التخفيف  -قدمت على تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT 

7/16 
ورشة العمل لمواجهة الكوارث 

 BVCOGاالقتصادية 
 BVCOGممثلين عن الحكومات المحلية وموظفي 
 وممثلين عن الحكومة المحلية واالتحادية 

التخفيف  -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT تخفيف إستبيان . المشاركة فيGLO دور ،GLO 

التعافي من -المجتمعاتفي إدارة منح المنح اإلجمالية لتنمية 
 CDBG-DRالكوارث

7/17 
 TDEM  /GLOاجتماع 
 للتخفيف 

TDEM ومكتب األراضي العامة GLO  

 -تمت مناقشة مواءمة تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
لوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ وا  CDBG-MITالتخفيف 
FEMA برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث 
HMGP ،PDM وخطة محسنة للتخفيف من حدة المخاطر ، 
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

 TROدعوة شريك التنسيق  7/17
FEMA ، TPW ، THC ، UE EDA ، US 

EDA - RDتطوير المياه ، مجلس تكساس ل  ،
TDA ، TDEM 

 تمت مناقشة جهود االسترداد والتخفيف

 GLO / NPSاجتماع  7/18
 NPS ، الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئFEMA  ،

   GLO و مكتب األراضي العامة
المرتبطة باالنتعاش والتخفيف في  NPSتمت مناقشة برامج 

 تكساس

 7/22 
اجتماع مدير النقل بالمجلس  

االستشاري لشمال وسط  
  NCTCOG تكساس

المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس   
NCTCOG و مكتب األراضي العامة GLO   

 NCTCOGناقش جهود المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس 
 للتخطيط للفيضانات 

 7/23 
الوكالة الفيدرالية إلدارة 

-6منطقة  FEMAالطوارئ 
   ينتوند

قسم  ، FEMAالوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ 
، وغير  (TDEMإدارة الطوارئ بوالية تكساس )

 الربحية الموظفين

التخفيف   -تعزيز الوعي بتمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 
CDBG-MIT والمشاركة في استطالع تخفيف ،GLO ودور ،

GLO التعافي من -في إدارة منح المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 CDBG-DRالكوارث 

7/24 
لجنة تنسيق البنية التحتية للمياه 

  TWICC في تكساس

وكالة ، TWDB تطوير المياهمجلس تكساس ل
 ، US EPA ،TDA الحماية البيئية األمريكية

TPUC ،  سالح المهندسين بالجيش األمريكي 
USACE ،جمعية تكساس للمياه الريفية TRWA  ،

وزير خارجية  ، USDA إدارة الزراعة األمريكية
  ، لجنة والية تكساس للجودة البيئيةTMLتكساس، 

TCEQ A. USACE. TRWA.  

التخفيف  -قدمت على تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT 

   LRGVDC المعلوماتفريق تقنية  LRGVDCدعوة مؤتمر  8/6
اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفيف والدراسة االستقصائية 

 المقبلة

8/8 
مقاطعة مونتجمري / 

 جالفيستون
 ناقش فرص تمويل التخفيف القادمة مقاطعة ومدينة المسؤولين

 TIGRالتدريب  8/12
الفيضانات، والمتلقيين   2016الفيضانات،  2015

 إعصار هارفي الفرعيين في 
 ناقش فرص تمويل التخفيف القادمة

 ناقش مبادرات السهول الفيزيائية اإلقليمية  واليةمختلف مسؤولي وكاالت ال قمة الشركاء للتخفيف  8/13

8/21 
تخفيف حدة المخاطر  فريق 

 والية تكساس  ب

SHMO ، TDEM ، TCEQ ، Texas A&M 
Forest Service ، Texas State 
Climatologist ، and تطوير مجلس تكساس ل

   TWDB المياه

التخفيف  -تحديثات على صناديق المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات
CDBG-MIT  وتحديث برنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر

وتحديثات وكاالت الوالية وخطة   BRICو  HMGPالكوارث 
 مرونة الساحل

8/23 
شركاء التخفيف من  ندوة تنسيق 

 والية ال

SHMO  وTDEM و مجلس تكساس لتطوير المياه  
TWDB  الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ  و
FEMA FEMA 

تمت مناقشة مبادرات التخطيط للفيضانات التي تجريها الوالية  
 وبرامج التخفيف وفرص زيادة تدفقات تمويل التخفيف 

 عامة الناس نقاش تكساس إلعصار الموسم  8/26
مناقشة عبر فيسبوك اليف حول موسم األعاصير في تكساس: كيف  

 تكون مستعدًا وأنشطة االسترداد والتخفيف 

 ناقش التقدم واالحتياجات بخصوص إعصار هارفي مسؤولي بيند الساحلية  مراجعة إعصار هارفي  8/26

9-4/ 
9-5 

 مسؤولي وموظفي مقاطعة تكساس   TAC مؤتمر تاك
للتنمية نظرة عامة على إشعار التسجيل الفيدرالي للمنح اإلجمالية 

 والقواعد واللوائح  CDBG-MITالتخفيف -المجتمعية 

9/6 

ندوة التخفيف عبر اإلنترنت  
قسم  -لمكتب األراضي العامة
-GLO تنمية وتنشيط المجتمع

CDR  

المجتمعات المؤهلة وسلطات اإلسكان العامة  
الفيضان والصرف والقبائل الهندية  ومقاطعات 

 والقطاع الخاص
 واللوائح المرتبطة بتخصيص تكساس CDBG-MITناقش إشعار 

9/10 
لوكالة الفدرالية إلدارة ا

معسكر   FEMAالطوارئ 
 المخاطر تخفيف تدريبي عن 

FEMA  واليةالبالمخاطر ومنسقي تخفيف 
التخفيف   -قدمت على تمويل المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات

CDBG-MIT والخطة الرئيسية للمرونة الساحلية 
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

9/13 
اجتماع مع وكاالت الوالية  

 االتحادية
الهيئات الفيدرالية ووكاالت الوالية الناشطة في  

 التعافي من الكوارث والتخفيف من حدتها 

نظرة عامة على إشعار السجل الفيدرالي للمنح اإلجمالية لتنمية  
، قدم لمحة عامة عن أنشطة CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

 التخطيط الجارية والمقترحة

 تخطيط التخفيف  9/16
الهيئات الفيدرالية ووكاالت الوالية الناشطة في  

 التعافي من الكوارث والتخفيف من حدتها 

نظرة عامة على إشعار السجل الفيدرالي للمنح اإلجمالية لتنمية  
، قدم لمحة عامة عن أنشطة CDBG-MITالتخفيف  -المجتمعات

 التخطيط الجارية والمقترحة

9/26 
جلسة االستماع للتخفيف  

 بأوستن 
 عامة الناس

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفيدرالي للمنح  
، التعليقات CDBG-MITالتخفيف- اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 العامة الشفوية والمكتوبة المقبولة

10/1 
جلسة االستماع للتخفيف في  

 بومونت 
 عامة الناس

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفيدرالي للمنح  
، التعليقات CDBG-MITالتخفيف- اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 العامة الشفوية والمكتوبة المقبولة

10/2 
  -جلسة االستماع للتخفيف 

 كوربوس كريستي 
 عامة الناس

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفيدرالي للمنح  
، التعليقات CDBG-MITالتخفيف- اإلجمالية لتنمية المجتمعات

 العامة الشفوية والمكتوبة المقبولة

 مسؤولي وموظفي المدينة البلدية جامعة تكساس  10/4
نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفيدرالي للمنح  

، التعليقات CDBG-MITالتخفيف- اإلجمالية لتنمية المجتمعات
 العامة الشفوية والمكتوبة المقبولة

 الفيدراليةمسؤولو المقاطعة والمدينة والوالية  دعوة المسؤولين المنتخبين  10/9
-المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعاتموجز إعصار هارفي و

 CDBG-MITالتخفيف

11/7 
مجموعة التمويل المشتركة بين 

 وكاالت الوالية للتخفيف

 (SHMO) منظمة المحافظة على صحة المجتمع
 (TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسو

ولجنة   (TCEQ) ولجنة تكساس المعنية بجودة البيئة
خدمات الغابات الخاصة بتكساس إيه آند إم وهيئة 

 (TWDB) تنمية الموارد المائية في تكساس

 -موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 
 ومواجهة إعصار هارفي CDBG-MIT التخفيف

11/13 
فريق والية تكساس للتخفيف  

 من المخاطر

 (SHMO) المجتمعمنظمة المحافظة على صحة 
 (TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالية تكساسو

ولجنة   (TCEQ) ولجنة تكساس المعنية بجودة البيئة
خدمات الغابات الخاصة بتكساس إيه آند إم  

واختصاصي في علم المناخ بوالية تكساس وهيئة  
 (TWDB) تنمية الموارد المائية في تكساس

 -نمية المجتمعات موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالية لت
 ومواجهة إعصار هارفي CDBG-MIT التخفيف

11/19 
اجتماع مجلس إدارة مجلس  

 جالفستون -منطقة هيوستن 
HGAC 

 مسؤولو المقاطعة والمدينة
موجز مختصر إلخطار السجل الفيدرالي الخاص ببرنامج المنح 

والقواعد   CDBG-MIT التخفيف  -اإلجمالية لتنمية المجتمعات 
 والتعليقات المقبولة الشفوية والمكتوبة واللوائح 

11/21 

اجتماع هاتفي للمجالس  
 COGs االستشارية الحكومية

وجمعية تكساس للمجالس  
 TARC اإلقليمية

المدراء التنفيذيين وفريق العمل بالمجلس االستشاري 
 وجمعية تكساس للمجالس اإلقليمية COG الحكومي
TARC 

اإلجمالية لتنمية  موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح
 CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 

12/2 
جلسة استماع علنية بشأن 

روكبورت )مقاطعة  -التخفيف 
 أرانساس(

 عامة الناس
موجز مختصر لخطة العمل الخاصة ببرنامج المنح اإلجمالية لتنمية 

والتعليقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 
 والمكتوبةالشفوية 

12/4 
لجنة تنسيق البنية التحتية للمياه 

 (TWICC) في تكساس

 TWDB هيئة تنمية الموارد المائية في تكساس
 والوكالة األمريكية لحماية البيئة بالواليات المتحدة

US EPA ووزارة الزراعة في تكساس TDA 
وسالح   TPUC ولجنة المرافق العامة بوالية تكساس

ولجنة   USACE بالجيش األمريكيالمهندسين 
 TRWA المرافق المائية الريفية بوالية تكساس

ووزير   USDA ووزارة الزراعة األمريكية
 الخارجية بوالية تكساس والمجالس البلدية بتكساس

TML ولجنة تكساس المعنية بجودة البيئة TCEQ 

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالية لتنمية 
 CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 

12/9 
جلسة استماع علنية بشأن 

 )مقاطعة داالس( -التخفيف 
 عامة الناس

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالية لتنمية 
والتعليقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 

 الشفوية والمكتوبة

12/10 
جلسة استماع علنية بشأن 

ويسالكو )مقاطعة   -التخفيف 
 هيدالجو( 

 عامة الناس
موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالية لتنمية 

والتعليقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 
 الشفوية والمكتوبة
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 الغرض األطراف الممثلة  جتماع اإل تاريخال 

12/11 
جلسة استماع علنية بشأن 

هيوستن )مقاطعة   -التخفيف 
 هاريس( 

 عامة الناس
امج المنح اإلجمالية لتنمية موجز مختصر لخطة عمل برن

والتعليقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 
 الشفوية والمكتوبة

 المسؤولين المنتخبين  دعوة  12/17
مسؤولو المقاطعة والمدينة والوالية والمسؤولون  

 الفيدراليون
 -موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالية لتنمية المجتمعات 

 ومواجهة إعصار هارفي CDBG-MIT التخفيف

1/9/20 
جلسة علنية إلجراءات التخفيف  

 جاسبر )مقاطعة جاسبر( -
 عامة الناس

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالية لتنمية 
والتعليقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفيف -المجتمعات 

 الشفوية والمكتوبة

يحدد 
 الحقًا

(  APA1)التخفيف التعديل 
 يحدد الحقًا 

 يحدد الحقًا  يحدد الحقًا 
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 ملحق ف: الطرق اإلقليمية للتوزيع  7.5

 الحكومية  للمجالس التوزيع  طرق منهجية 7.5.1

للمقاطعات المتأثرة    COG MODمن أجل تحديد أموال التوزيع لبرنامج طرق التوزيع للمجالس االستشارية الحكومية  

صمم   هارفي،  والضعف    GLOبإعصار  الطبيعية  األخطار  لها  تتعرض  التي  المخاطر  تراعي  تخصيص  منهجية 

لنموذج المبلغ المرجح الذي ينتج عنه عامل   االجتماعي والقدرة المالية والسكان. تشكل هذه العوامل األربعة األساس

التي سيتم تخصيصها لكل مقاطعة مؤهلة. خالل هذه المناقشة، تجدر اإلشارة   اإلعتمادات الماليةنسبي نهائي يحدد مقدار  

إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) التي حددتها  تأثرا وتضررا  المناطق األكثر   ( و HUD MIDإلى أن مخصصات 

ا وتضرراالمناطق  تأثرا  اإلسكان   الوالية   MIDألكثر  إدارة  التي حددتها  المناطق  إحتياجات  لكي تظهر  تقسيمها  يتم 

من االعتمادات المالية توجه إلى المناطق التي حددتها إدارة اإلسكان  بالمئة على األقل    80أن    HUDوالتنمية الحضرية  

 األكثر تأثراً وتضرراً توجه إلى المناطق    بالمئة   20، و  HUD MID  األكثر تأثراً وتضرراً والتنمية الحضرية على أنها  

MID  نتيجة لذلك، تم إجراء الحسابات الموضحة أدناه بشكل منفصل للمناطق األكثر تأثرا وتضررا التي وك   بالوالية

إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية ) والHUD MIDحددتها  المن  .  والية(  المالحق األساس  القسم من  طقي  يشرح هذا 

 .MOD الستخدام كل عامل، ومصدر البيانات لهذا العامل، والحسابات التي أجريت إلنشاء طرق التوزيع

 ( CDIمؤشر الكوارث المركب ) 7.5.1.1

من قبل مركز أبحاث  CDIكما هو موضح في تقييم احتياجات التخفيف من الحالة، تم تطوير مؤشر الكوارث المركب 

م سبعة عروض مختلفة من البيانات التاريخية المختارة لتوثيق توزيع األضرار  الفضاء في جامعة أوستن أوستن باستخدا 

( رياح  2  المتكررة؛( خسائر الفيضان  1والية:    254الناجمة عن المخاطر الطبيعية في جميع أنحاء والية تكساس في  

( ظروف الجفاف المستمرة 6 ؛( إعصار5 ؛( قمم فيضان األنهار الرئيسية4 الغابات؛( حرائق 3شديدة من األعاصير. 

، والتي من المحتمل أن تكون 2018إلى    2001البيانات من عام    CDI( البرد. يستخدم مؤشر الكوارث المركب  7  ؛و 

 على أعلى مستوى من الدقة وتمثل أفضل الظروف المناخية التي تواجه والية تكساس اليوم. 

لتمثيل بيانات مستوى  مقاطعة مؤهلة    140على فقط  حدة  ، يتم تطبيق طريقة مو CDIلتكوين مؤشر الكوارث المركب  

المقاطعة لكل فئة من فئات المخاطر الطبيعية. بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر )على سبيل المثال، الرياح العاتية 

المحدد  التي تأثرت أكثر من غيرها بهذا الخطر    14الناجمة عن األعاصير وحرائق الغابات(، تم تصنيف المقاطعات الـ  

التالية في المدى   69. تقع المقاطعات بالمئة 25مقاطعة التالية في الجزء المتبقي من أعلى  21، مع بالمئة 10في أعلى 

التالية    22( وتجربة تردد التأثير التي تعكس المتوسط على مستوى الوالية. تتأثر المقاطعات الـ  بالمئة  75-25المتوسط )

المتوسط على   الوالية )أدنى  أحيانًا وتقل عن  الـ  بالمئة   25مستوى  مقاطعة األخيرة تتعرض ألقل   24(، في حين أن 

األدنى. مع استكمال هذا الترتيب الطبيعي عبر فئات الخطر السبع، يتم ضرب   بالمئة  10التأثيرات تكراًرا وتشكل الـ  

 وع من الكوارث هي: هذه التصنيفات بعامل مرجح يستخدم لتمثيل وتيرة وشدة نوع الخطر. األوزان لكل ن
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 تعيين األهمية نوع الخطر

 ٪ 35 ( من الفيضاناتNFIPالخسارة المتكررة )

 ٪ 25 رياح اإلعصار 

 ٪15 حرائق الغابات

 ٪10 ذروة فيضان النهر

 ٪10 عواصف

 ٪3 الجفاف

 ٪2 وابل الكرات الثلجية

خامٍّ مدرج في المنهجية المخصصة.    CDIينتج عن هذا درجة مركبة لكل مقاطعة تعمل كعامل مؤشر الكوارث المركب  

تم تطبيع هذا الرقم لتمثيل نسبة مئوية من اإلجمالي بتقسيم النتيجة المركبة للمقاطعة على مجموع النقاط المركبة لجميع 

 المقاطعات.

 ( SoVIمؤشر الضعف االجتماعي ) 7.5.1.2

( الضعف SoVIل الثاني في نموذج التخصيص هو مؤشر الضعف االجتماعي. يقيس مؤشر الضعف االجتماعي )العام 

المتحدة   الواليات  أنحاء  جميع  في  للمقاطعات  هذا    -االجتماعي  البيئية.  للمخاطر  تعرضها  الخصوص،  وجه  وعلى 

متغيراً اجتماعياً واقتصادياً   29ة، يضم  المؤشر، الذي وضعه معهد بحوث األخطار والضعف في جامعة كارولينا الجنوبي

االجتماعي  الضعف  مؤشر  منها.  والتعافي  لها  واالستجابة  للمخاطر  االستعداد  المجتمع على  قدرة  من  الحد  في  تسهم 

(SoVI المقاطعات. ويبين مؤشر الضعف االجتماعي بين  ُمقاِرن يسهل فحص االختالفات في الضعف  مقياس  ( هو 

(SoVIحيثما توجد قد ) رة غير متكافئة على التأهب لمواجهة الكوارث واالستجابة لها، وحيث يمكن استخدام الموارد

الضعف  مؤشر  بإعداد  الخاصة  البيانات  مصادر  وتأتي  مسبقاً.  الموجود  الضعف  من  للحد  الفعالية  من  قدر  بأقصى 

هذا وتجمع بيانات مؤشر الضعف    ( في المقام األول من مكتب تعداد السكان في الواليات المتحدة.SoVIاالجتماعي )

والتقديرات الخمسية    2010( أفضل البيانات المتاحة من التعداد العشري في الواليات المتحدة لعام  SoVIاالجتماعي )

 (.ACSالمجتمعي األمريكي )ستبيان لإل

االجتماعي   الضعف  مؤشر  درجات  الخطوة    SoVIنظًرا ألن  فإن  وسالب،  موجب  إلى عدد  تؤدي  أن  األولى يمكن 

إلى أرقام موجبة. يتم تحقيق ذلك عن طريق   SoVIالمتخذة الستخدام هذا الرقم كعامل مرجح هي تحويل جميع عالمات  

في مقاطعة   SoVIلجميع المقاطعات )وهو رقم سالب( من درجة    SoVIطرح أقل درجة من مؤشر الضعف االجتماعي  

على األقل. يتم بعد ذلك تطبيع هذا الرقم اإليجابي    1هي    . هذا يضمن أن أدنى درجة في النطاق1معينة، ثم إضافة  

لتمثيل نسبة مئوية من المجموع بتقسيم نقاط المقاطعة على مجموع النقاط لجميع   SoVIلمؤشر الضعف االجتماعي  

 المقاطعات.
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 مفهوم الضعف اإلجتماعي الوصف المتغير

البطالة بين المدنيين  
(QCVLUN) 

 هيكل التوظيف نسبة البطالة بين المدنيين 

العمالة في الصناعات 
االستخراجية 

(QEXTRCT ) 
 هيكل التوظيف نسبة العمالة في الصناعات االستخراجية

العمالة في قطاع الخدمات 
(QSERV ) 

 هيكل التوظيف النسبة المئوية للعمالة في قطاع الخدمات 

اإلناث في القوة العاملة 
(QFEMLBR ) 

 هيكل التوظيف نسبة اإلناث في القوى العاملة

المستأجرون  
(QRENTER) 

 اإلسكان النسبة المئوية للمستأجرين 

المنازل المتنقلة 
(QMOHO) 

 اإلسكان النسبة المئوية للمنازل المتنقلة

الوحدات السكنية غير 
 (QUNOCCHUالمأهولة )

 اإلسكان المئوية للوحدات السكنية غير المأهولةالنسبة 

QAGEDEP  الهيكل السكاني فأكثر  65سنوات أو تبلغ  5النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 

األطفال الذين يعيشون في 
أسر يعولها كال الوالدين  

(QFAM) 
 الهيكل السكاني نسبة األطفال الذين يعيشون في أسر يعولها كال الوالدين 

متوسط العمر 
(MEDAGE ) 

 الهيكل السكاني العمر األوسط

 الهيكل السكاني نسبة اإلناث  ( QFEMALEاإلنات )

األسر التي تعولها المرأة 
(QFHH ) 

 الهيكل السكاني نسبة األسر التي تعولها المرأة

عدد السكان لكل وحدة  
(PPUNIT ) 

 السكانيالهيكل  عدد السكان لكل وحدة 

 األصل/العرق النسبة المئوية لآلسيويين  QASIANاألسيويين 

 األصل/العرق النسبة المئوية للسود ( QBLACKالسود )

المنحدرين من أصل أسباني 
QSPANISH 

 األصل/العرق النسبة المئوية للمنحدرين من أصل أسباني 

سكان أمريكا األصليين  
(QINDIAN ) 

 األصل/العرق أمريكا األصليينالنسبة المئوية لسكان 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي النسبة المئوية للفقر ( QPOVTYالفقر )

 الوضع االجتماعي واالقتصادي $ دوالر سنويًا 200.000النسبة المئوية لألسر التي تكسب أكثر من  ( QRICHاألثرياء )

نصيب الفرد من الدخل 
(PERCAP ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي نصيب الفرد من الدخل

مستوى تعليم أقل من الصف  
 QED12LESالثاني عشر 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي النسبة المئوية لمستوى تعليم أقل من الصف الثاني عشر 

متوسط قيمة اإلسكان 
(MDHSEVAL ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط قيمة اإلسكان

اإلجمالي متوسط اإليجار 
(MDGRENT) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط اإليجار اإلجمالي

األسر المثقلة بأعباء اإليجار  
(QRENTBURDEN ) 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي ٪ من دخلها على نفقات السكن40النسبة المئوية لألسر التي تنفق أكثر من 

إعانات الضمان االجتماعي 
(QSSBEN ) 

 االحتياجات الخاصة  المئوية لألسر التي تتلقى إعانات الضمان االجتماعي النسبة 

 
 (: المنهجية والقيود " SoVIسوزان ل. كاتر وكريستوفر تي. إيمريش، "مؤشر الضعف االجتماعي ) 455

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI٪20Primer.pdf 

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI%20Primer.pdf
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اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  
(QESL ) 

النسبة المئوية لمن يتحدث اإلنجليزية كلغة ثانية مع محدودية إجادة اللغة  
 اإلنجليزية 

 االحتياجات الخاصة 

المقيمون في دور المسنين  
(QNRRES) 

 االحتياجات الخاصة  المقيمين في دور المسنينعدد األفراد 

عدم التمتع بتأمين صحي  
(QNOHLTH) 

 االحتياجات الخاصة   النسبة المئوية للسكان الذين ليس لديهم تأمين صحي 

عدم وجود سيارة 
(QNOAUTO ) 

 االحتياجات الخاصة  النسبة المئوية للوحدات السكنية التي ال يوجد بها سيارة

المدنيين  البطالة بين 
(QCVLUN) 

 هيكل التوظيف نسبة البطالة بين المدنيين 

 

 القدرة المالية )نصيب الفرد من القيمة السوقية(  7.5.1.3

( التي تستخدم كوكيل لقياس القدرة المالية  PCMVالعامل الثالث في نموذج التخصيص هو "القيمة السوقية لكل فرد" )
للفرد الواحد،   القيمة السوقية  الرأسمالية. لحساب  لتمويل عملياتها ونفقاتها  إيرادات  لتوليد  المحلية  الحكومة  لوحدة من 

لعام    GLOحصل   تكساس  في  المقاطعات  لجميع  الضريبية  الرسوم  بيانات  مجموعة  مراقب   2018على  مكتب  من 
القيمة  واليةال إلى جانب  العقارات في كل مقاطعة في تكساس،  السوقية لجميع  البيانات هذه القيمة  . تتضمن مجموعة 

أحدث  من  مقاطعة  لكل  السكانية  البيانات  تضمين  يتم  الفعلية.  الضريبة  ومعدالت  لألراضي  للضريبة  الخاضعة 
الس القيمة  لتوليد  وتستخدم  المتاحة  األمريكية  المجتمعات  السوق  استقصاءات  في  للفرد  لجميع   -وقية  السوقية  القيمة 

هو إعطاء    PCMVالممتلكات في مقاطعة مقسومة على سكان المقاطعة. ألن الغرض من "القيمة السوقية لكل فرد"  
، يحول النموذج PCMVوزن أكبر للمناطق ذات القدرة المالية المنخفضة، وبالتالي انخفاض القيمة السوقية لكل فرد  

المستقيم إلى عامل نسبي، ويتم تحقيق ذلك عن طريق قسمة مجموع جميع القيم السوقية    PCMVقية لكل فردالقيمة السو 
للفرد أصغر، كان   PCMVلمقاطعة معينة، كلما كانت القيمة السوقية    PCMVلكل مقاطعة على    PCMVلكل فرد

م درجة عامل المقاطعة على مجموع عامل  العامل أكبر. ثم يتم تطبيع هذا الرقم لتمثيل نسبة مئوية من المجموع بتقسي
 لجميع المقاطعات.

 سكان مقاطعة  7.5.1.4

المجتمعات  إستبيان العامل األخير لنموذج التخصيص هو عدد سكان المقاطعة الذي تم الحصول عليه من أحدث بيانات 
لتمثي السكان  يتم تطبيع  العوامل األخرى،  الحال مع  ل نسبة مئوية من األمريكية لمكتب اإلحصاء األمريكي. كما هو 

 المجموع بتقسيم سكان المقاطعة على مجموع السكان لجميع المقاطعات التي تم النظر فيها.

 التخصيصنموذج  أوزان 7.5.1.5

،  SoVIلمؤشر الضعف االجتماعي بالمئة   30، و CDIلـ بالمئة  30 -ثم يتم إعطاء كل من هذه العوامل األربعة وزناً 
يُضرب ذلك بالنتيجة المعنية لكل مقاطعة وكل    -للسكان  بالمئة    20، و  PCMVد  للقيمة السوقية لكل فربالمئة    20و  

 بعد ذلك بمبلغ إجمالي البرنامج  CAF(. يتم ضرب العامل المجمع المركب  CAFعامل إلنشاء عامل مجمع مركب )
 HUD  األكثر تأثراً وتضرراً بعد تقسيم المقاطعات بالفعل إلى مناطق حددتها إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية على أنها  

MID    األكثر تأثراً وتضرراً ومخصصات المناطق  MID    20إلى  بالمئة    80بالوالية التي قسمت مقدار البرنامج بنسبة  
 المعنية.  للوصول إلى التخصيص النهائي للمقاطعةبالمئة 

دوالر للوصول إلى مخصص    1.000عند ذلك يتم تجميع قيم المقاطعة من قبل مجلس الحكومة وتقريبها إلى أقرب  
 .COGبحسب مجلس الحكومات  MODطرق التوزيع 
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 MIT-CDBG: الشروط المحددة التفاقية منحة ح الملحق 7.7

مع خطة العمل المعتمدة بصيغتها   التعافينظرا لحجم الملحق ح، تم إنشاء مستند منفصل ونشر كرابط منفصل على موقع  
 المعدلة. 
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	5.4.5.1   التواصل لتحديد المخاطر:
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	5.4.8.9  الأهداف الوطنية:
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	5.4.9.2  مبلغ التخصيص: 400.000.000 دولار
	5.4.9.3  الحد الأقصى للمساعدة:
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	5.4.9.5  الأنشطة غير المؤهلة:
	5.4.9.6  معايير الأهلية للحصول على المساعدة:
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	5.4.10.2  مبلغ التخصيص: 100.000.000 دولار
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