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 تنفیذي  ملخص 1

من   1، القسم الفرعي  B(القسم   2018مزید من المخصصات اإلضافیة لقانون متطلبات اإلغاثة في حاالت الكوارث،  
)، وأتاح 2018فبرایر  9، تمت الموافقة علیھ في 123-115، منشور العام رقم. 2018قانون میزانیة الحزبین لعام 

، ووجھ CDBG-DRالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات    ملیار دوالر لصندوق التعافي من الكوارث التابع لبرامج  28
ملیار دوالر ألنشطة التخفیف تتناسب مع  12) لتخصیص ما ال یقل عن HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

) عن CDBG-DRالتخفیف ( -المبالغ التي حصل علیھا المستفیدون من برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 .2017و  2016و  2015لة في الكوارث المؤھ

دوالر من أموال التخفیف التابعة لبرامج   4,297,189,000) مبلغ  HUDخصصت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) لوالیة تكساس من خالل إشعارھا المنشور في السجل CDBG-MITالتخفیف (-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 Texas General Land Office . وقد تم تعیین (اإلشعار) )2019 أغسطس، FR 45838 (30 84الفیدرالي، 
)GLOمن قبل محافظ الوالیة "جریج أبوت" إلدارة صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (-CDBG-MIT 

 بالنیابة عن والیة تكساس.

یذ أنشطة استراتیجیة فرصة لتمویل وتنف CDBG-MITالتخفیف -تمثل صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
وعالیة التأثیر لتخفیف مخاطر الكوارث وتقلیل الخسائر المستقبلیة في المناطق المتأثرة بالكوارث األخیرة. في إشعار 

ف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( ) التخفیف بأنھ: "تلك األنشطة التي تزید من مقاومة HUDالسجل الفیدرالي، تُعّرٍ
قضي على المدى الطویل من خطر فقدان األرواح واإلصابات واألضرار التي تلحق بالممتلكات الكوارث وتقلل أو ت

  وفقدانھا، والمعاناة والمشقة، عن طریق التخفیف من آثار الكوارث المستقبلیة".

، (SHMP)تتعرض تكساس لخطر الكوارث الطبیعیة الكبرى. ووفقا لخطة والیة تكساس لتخفیف من حدة المخاطر 
، واإلعصار 2016، والفیضانات لعام  2015تكساس األمة في إعالنات الكوارث. توضح الفیضانات األخیرة لعام    تقود

 ھارفي ھذه المخاطر.

، وكذلك العاصفة االستوائیة إیمیلدا على أن سكان تكساس كانوا وال 2019و    2018تدل أحداث الفیضانات في عامي  
ل األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة والفیضانات. یزالون معرضین الحتمال وقوع المخاطر مث

 ستثبت ھذه االعتمادات المالیة أنھا استثمار طویل األمد یزید من مرونة المجتمعات في جمیع أنحاء الوالیة.   

لوالیة تكساس (خطة العمل)   CDBGتم وضع خطة عمل التخفیف التابعة لمنحة اإلعانة اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  
شعار. تتكون خطة العمل من تقییم اإل) الموضحة في HUDلتلبیة متطلبات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 خصیص. احتیاجات التخفیف، واستخدام ُمفَصَّل لألموال، ومیزانیة الت

  SHMP برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطرتم تطویر تقییم احتیاجات التخفیف (التقییم) باستخدام أخر خطة ل
وھي تعتبر بمثابة األساس المنطقي لبرامج الوالیة.   الطبیعیة؛) لتحدید المخاطر  2018الذي تم تحدیثھا مؤخًرا (أكتوبر  

 یوضح ھذا التقییم أن:

 اصیر والعواصف المداریة والمنخفضات االستوائیة لھا أكبر األثر في تكساس؛الفیضانات واألع 

 یتأثر اإلسكان والبنیة التحتیة والشركات باستمرار وھي معرضة للخطر؛ و 

 .أنھ یمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من الكوارث في أي وقت وأي مكان في تكساس 
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االعتمادات المالیة، بما في ذلك معاییر األھلیة، المتقدمین توضح خطة العمل تفصیلیًا االستخدام المقترح لجمیع 
المؤھلین، ومبالغ التعویض القصوى. جمیع أنشطة التخفیف الخاصة بالوالیة مطلوبة لمعالجة المخاطر التي تم تحدیدھا 

 ، وإعصار ھارفي.2016، وفیضانات عام 2015في المناطق المتضررة من فیضانات عام 

االعتمادات المالیة للحكومات المحلیة ومقدمي الطلبات اآلخرین المؤھلین   GLOمن خالل خطة العمل ھذه، یخصص  
بتنفیذ برامج اإلسكان التي تدیرھا الوالیة إلعادة  GLOلمشاریع التخفیف المحلیة واإلقلیمیة وخطط التخفیف. سیقوم 

 .سرعة التعافيالتركیز على زیادة  بناء المساكن األولیة التي تضررت من إعصار ھارفي مع

تدرس خطة العمل ھذه وتلبي احتیاجات التخفیف الحرجة في منطقة جغرافیة كبیرة مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن 
من السیطرة المحلیة من خالل العدید من البرامج التي تھدف إلى إنشاء مجتمعات أكثر مرونة من خالل سیاسات 

ام األراضي، والتخطیط لتخفیف المخاطر. بناًء على وممارسات ُمحِسّنة للبنیة التحتیة واإلسكان والمباني واستخد
برامج   GLOالتقییم، والتواصل مع أصحاب المصلحة، والتخطیط الماضي وجھود التعافي، والمدخالت العامة، وضع  

 التخفیف التالیة:

i. على مستوى الوالیة 2015التخفیف من مخاطر فیضانات  مسابقة 

ii. لى مستوى الوالیةع 2016التخفیف من مخاطر فیضانات  مسابقة 

iii. التخفیف من مخاطر إعصار ھارفي على مستوى الوالیة مسابقة 

iv. طرق التوزیع التابعة لمجلس الحكومات COG MODs  

v. ) برنامج منحة التخفیف من حدة المخاطرHMGP :(تكمیلي 

vi.  الساحلیة  تعافيسرعة البرنامج 

vii. االكتتاب التكمیلي السكني 

viii.  سریع التعافي المنزلبرنامج  

ix. خفیف من حدة المخاطرخطط الت 

x. التعافي ةسریع اتبرنامج المجتمع  

xi. التخطیط اإلقلیمي وعلى مستوى الوالیة 

-CDBGالتخفیف  -٪ على األقل من أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات50وفقًا لما یتطلبھ اإلشعار، یجب استخدام  
MIT  لدعم األنشطة التي تعود بالنفع على األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط  LMI  ، وستكون لجمیع البرامج

  .LMI أولویة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط

) مقاطعات ارانساس، وبرازوریا، وتشیمبرز، وفورت بند، HUDإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (وقد حددت 
وجالفستون، وھاردن، وھاریس، وجیفرسون، ولیبرتي، ومونتغمري، ونویسیس، وأورینج، وسان جاسینتو، وسان 

 77423و 77414و 77351و 77335و 77320و 75979باتریسیو، وفیكتوریا، ووارتون؛ ورموزھا البریدیة 
في إشعار السجل  )HUD MID( "األكثر تأثراً وتضرراً باعتبارھا "  78934و 77979و 77493و 77482و

على األقل من التخصیص  بالمئة 50وطلبت أن یتم توجیھ ) 2019أغسطس  FR 45838 )30 84 الفیدرالي
األكثر المحددة في المناطق "لمخاطر  امئة تلبیة  بال  50لالحتیاجات غیر الُملبّاة في تلك المناطق. قد یتناول ما یصل إلى  

 . GLO " التي یحددھا مكتب األراضي العامةتأثراً وتضرراً 
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 2016) و 4245و  DR-4223( 2015یحدد الملحق "أ" المقاطعات التي تلقت إعالنًا فیدرالیًا للكوارث في عام 
)DR-4266  وDR-4269  وDR-4272) واإلعصار ھارفي (DR-4332 والتي تم تحدیدھا أیًضا على أنھا (

) HUD MID( األكثر تأثراً وتضرراً ) على أنھا HUDالمقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 والرموز البریدیة لھا.

 
 

؛  https://www.fema.gov/disaster -FEMA  التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ -مصدر البیانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 
 إشعار السجل الفیدرالي  HUD CDBGالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  -التخفیف 
 برنامج تنشیط وتنمیة المجتمع  -  Texas General Land Officeمؤلف: 

 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

یف التابعة للمنح إجراءات التخف
 اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات:

 المناطق المعلنة رئاسیاً في تكساس

التعیینات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 
 2019أغسطس  23من 

 رقم الكارثة:
 " 2017"إعصار ھارفي 

، 25 -(أغسطس  4332التعافي من الكوارث 
2017( 

https://www.fema.gov/disaster
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 إجمالي میزانیة التخصیص -ملخص تنفیذي  
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 تكساس والیة - التخفیف احتیاجات تقییم 2

قامت والیة تكساس باستكمال تقییم احتیاجات التخفیف التالیة لتحدید االحتیاجات واألولویات طویلة األجل من أجل 
المخصص نتیجة للكوارث التي ضربت تكساس  CDBG-MITالتخفیف -تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

ة شاملة من مصادر البیانات التي تغطي مناطق . ویأخذ ھذا التقییم في الحسبان مجموع2017و  2016و  2015أعوام 
جغرافیة وقطاعات متعددة، والتي تم استكمالھا وفقاً للمبادئ التوجیھیة التي وضعتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

)HUDالتخفیف -) في سجل إشعارھا األول للسجل الفیدرالي الخاص بالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-
MIT،) 84 FR 45838  30 2019 ، أغسطس.( 

وتركز المعلومات الواردة في التقییم على التأثیرات على مستوى الوالیة ككل والتأثیرات على مستوى المقاطعات 
مقاطعة (انظر القائمة في  140البالغ عددھا  CDBG-MITالتخفیف -المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

الوكالة  مات باستخدام المصادر الفیدرالیة ومصادر الوالیة، بما في ذلك المعلومات من الملحق أ). تم تجمیع المعلو
، وغیرھا من الوكاالت ومصادر (TDEM)  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسو،    FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ  

 البیانات الفیدرالیة والمحلیة والتابعة للوالیة.

وإعصار ھارفي؛ واإلجراءات المتخذة   2016و   2015من جمع المعلومات المتعلقة بتأثیرات فیضانات    GLOتمكن  
محددة حول  تفاصیال االحتیاجاتأثناء العواصف وبعدھا؛ والمخاطر واآلثار على المجتمعات المتضررة. یشمل تقییم 

، ویشمل ذلك المخاطر على اإلسكان والبنیة راً األكثر تأثراً وتضروغیر الُملبّاة في المجتمعات المؤھلة  االحتیاجات
 التحتیة وتأثرھما.

) حلول االستجابة السریعة وأولویات 2) تأثیر الكوارث السابقة؛ (1یحتوي ھذا التقییم على خمسة أقسام رئیسیة: (
) المخاطر 5و () مراجعة تقاریر الوالیة والدراسات والتشریعات؛ 4) مخاطر الوالیة وتقییم المخاطر؛ (3التخفیف؛ (

حسب المقاطعة. یوضح كل قسم مجموعة متنوعة من المخاطر واآلثار الھائلة التي تواجھھا مجتمعات تكساس بسبب 
وخاصةً من الفیضانات واألعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات. وإلظھار ھذه المخاطر  -المخاطر الطبیعیة 

 امج التخفیف التي تدیرھا الوالیة والتي سترد بالتفصیل في الفصول التالیة.واآلثار، یعد ھذا التقییم األساس المنطقي لبر

 اآلثار التراكمیة للكوارث 

 2015 فیضانات  2.1.1

، أدى نظام العواصف البطیئة إلى إسقاط كمیة ھائلة من األمطار في أنحاء تكساس. 2015مایو  26و  24في لیالي 
لتصبح على ھیئة فیضانات قیاسیة في  بلغت ذروتھالغزیرة التي سبق ھذه العاصفة أكثر من أسبوع من األمطار اوقد 

 2015أن مایو    )NWSالمناطق التي لم تكن قد غمرت بأي فیضانات من قبل (ذكرت ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة (
 ذكرت العدید من المناطق نشاط اإلعصار وسجلت صواعق البرق.  1كان أحد أكثر الشھور أمطارا في تاریخ تكساس).

 
ن أنطونیو، ھیئة ، "مكتب تنبؤات الطقس في أوستن / سا2015"ملخص أحداث الطقس: یوم فیضان نھایة األسبوع في ذكرى یوم الشھداء لعام  1

 ، اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي،(NWS)األرصاد الجویة الوطنیة 
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 مدینتي ویمبرلي وسان ماركوس في مقاطعة ھیز بشدة؛ وعلى مستوى المقاطعة، دمر  
 .35غطى نھر بالنكو أجزاء من الطریق السریع  2مئات المنازل بشدة.

خالل الجزء األول من شھر مایو، شھدت العدید من المواقع في جمیع أنحاء الوالیة انھمار األمطار بصورة أعلى 
كثیًرا من المعدل الطبیعي حتى أنھا أشبعت التربة. وبحلول عطلة نھایة األسبوع المشھودة، كان معظم المنطقة مغموَرا 

) أعلى من المتوسط. أدت ھذه الظروف إلى جریان بالمئة 300-100بوصة ( 4-2بالماء بما یصل على األقل إلى 
المزید من میاه األمطار مباشرة في األنھار والجداول والمجاري بالمناطق المعرضة للفیضانات. عبر مناطق باندیرا 

 8إلى  6وكیر وكیندال وبالنكو وأجزاء من الغرب األقصى من مقاطعات كومال وھایز، سقطت أمطار تتراوح من 
بوصة من األمطار سقطت في جنوب بالنكو وشمال شرق كیندال. سقطت معظم ھذه   13إلى    10ات بحد أقصى  بوص

منسوب األمطار من بعد ظھر السبت إلى ساعات اللیل من صباح األحد الباكر، مما أدى إلى االرتفاع السریع في 
مساًء إلى  9أقدام تقریبًا في الساعة  5 نھري بالنكو وسان ماركوس. ارتفع مستوى میاه نھر بالنكو في ویمبرلي من

 5النھر مستوى قدًما تقریبًا بحلول الساعة الواحدة صباًحا. ومن اإلحصاءات المذھلة في ذلك الوقت ھو ارتفاع  41
قدًما على طول النھر  20مساًء، وھذا یعادل ارتفاع بمقدار  11:45مساًء إلى  10:45دقیقة من الساعة  15أقدام كل 

 3).1-3ساعة واحدة (الشكل  في غضون

 

 
، NOAAئق ویمبرلي، قاعدة بیانات أحداث العاصفة، "سرد األحداث"، إدارة ومكافحة حرا 2

https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/eventdetails.jsp؟id=581658 
، "مكتب تنبؤات الطقس في أوستن / سان أنطونیو، ھیئة 2015"ملخص أحداث الطقس: یوم فیضان نھایة األسبوع في ذكرى یوم الشھداء لعام  3

 ، اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي،(NWSاألرصاد الجویة الوطنیة (
20150524.pdf-https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx 

 ، 2015مایو  31التقط الصورة مایكل نیمان، المسح الجیولوجي بالوالیات المتحدة،  4
 

https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/eventdetails.jsp?id=581658
https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/eventdetails.jsp?id=581658
https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx-20150524.pdf
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مالیین فدان من المیاه إلى  8بوصة من األمطار في غضون أیام. تدفق حوالي  20شھدت مناطق تكساس أكثر من 
مالیین نسمة   8ساعة، سقط ما یكفي من المیاه لتلبیة احتیاجات مدینة یبلغ عدد سكانھا    48خزانات میاه الوالیة. خالل 

أقدام من المیاه،  10یوًما أن تجعل والیة رود آیالند تحت  30لمدة عام واحد. من شأن كمیة المیاه التي سقطت خالل 
بحیرة مید، والتي تعد أكبر خزان في الوالیات   سنوات كاملة، أو تمأل 7أو تلبي احتیاجات مدینة نیویورك المائیة لمدة  

 5المتحدة، مرتین وأكثر.

أصدر الرئیس إعالنًا  6في أوكالھوما. 4في تكساس و  27منھم  شخًصا مصرعھم بسبب فیضانات مایو 31لقي 
ب ، بعد إعالنات كارثیة متعددة عبر الوالیة من مكت2015مایو    29) في  FEMA-4223-DRرئاسیاً عن الكوارث (

 المحافظ.

 

 
texas-flood-day-es/memorialhttps://www.usgs.gov/media/imag 

بوست، كریستوفر إنجراھام، "تم التصور: كیف یمكن أن تؤدي كمیة األمطار الھائلة في والیة تكساس إلى تحویل رود آیالند إلى بحیرة، " واشنطن  5
 ، 2015مایو  27

-texas-in-fallen-thats-rain-of-amount-insane-https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the
visualized/؟noredirect=on 

،  2015مایو  30، وول ستریت جورنالتكساس"، في  27شخًصا، منھم  31"عواصف الوالیات المتحدة والفیضانات تقتل  6
1433006237-texas-in-them-of-25-people-29-kill-floods-storms-s-https://www.wsj.com/articles/u 

 

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

 برنامج تنشیط وتنمیة المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 

 مجلس الحكومة 
 
 مقاطعات تكساس 
 

المقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
 ) HUD MIDعلى أنھا المنكوبة واألكثر تضرًرا (

 

 MIDوالیة منكوبة واألكثر تضرًرا 

 قائمة الكوارث:
 

 "2015"فیضانات 
نوفمبر  25( 4245-التعافي من الكوارث 

2015( 
یونیو  11( 4223-التعافي من الكوارث 

2016( 

 2019فبرایر  5تعیینات المقاطعة اعتباًرا من 
اإلعالنات الفیدرالیة / الرئاسیة 

 لتكساس بحسب المقاطعة:
 2015فیضانات 

 أمیال 

https://www.usgs.gov/media/images/memorial-day-flood-texas
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/05/27/the-insane-amount-of-rain-thats-fallen-in-texas-visualized/%D8%9Fnoredirect=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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عندما التقت أنماط ھطول األمطار    2015للفیضانات الخطیرة في أكتوبر من عام  تعرضت وسط وشرق تكساس أیًضا  
 ).DR-4245مقاطعة ( 22مع بقایا إعصار باتریشیا. بشكل إجمالي صدر إعالن الكوارث ھذا لیشمل 

الفیدرالیة إلدارة الوكالة  للحصول على المساعدة الفردیة من    16,253  إلى  وصل عدد الطلبات المعتمدة لكال الكارثتین
. وبلغ  دوالر 76,048,194وبلغ إجمالي المساعدات التابعة لبرنامج األفراد واألسر المعتمد . FEMA الطوارئ

دوالًرا لكلتا الكارثتین، وبلغ مجموع أعمال الطوارئ  209,596,310إجمالي المساعدة العامة الملتزم بھا 
 2015دوالًرا. كلفت الفیضانات واسعة النطاق في عام 157,709,665دوالًرا واألعمال الدائمة  39,933,822

 7ملیارات دوالر، ویعزى ذلك إلى حد كبیر إلى األضرار التي لحقت بالطرق المبللة والبنیة التحتیة العامة. 3تكساس 

 

 
،  2015أكتوبر  28، ھیوستن كرونیكل"، 2015ملیارات دوالر لعام  3"أضرار الفیضان في تكساس قد تتجاوز دیالن بدور،  7
-o-ni-el-change-climate-cost-damage-flood-texas/texas/article/texas-onhttps://www.chron.com/news/houst

6594008.php 

 تم تقدیم الرسم الھندسي من قبل:
 

مقیاس نھر بالنكو في 
 ویمبرلي

 24/5م  12 - 23/5م  12

تم إصدار تحذیر الفیضان المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكیندال  1
 صباًحا 12:45بعد الظھر وحتى الساعة  4:12في الساعة 

المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكیندال تم إصدار تحذیر الفیضان  2
 صباًحا 11:15بعد الظھر وحتى الساعة  4:12في الساعة 

تم إصدار تحذیر الفیضان المفاجئ في مقاطعتي بالنكو وكیندال  3
 صباًحا 02:15بعد الظھر وحتى الساعة  4:12في الساعة 

4 
تم إصدار حالة طوارئ الفیضان المفاجئ لبالنكو وحوض النھر 

مساًء  11:24بما في ذلك ویمبرلي و وودكریك الساعة  -وروافده 
 صباًحا 5:15وحتى الساعة 

4 
a 

تم تحدیث حالة الطوارئ للفیضان المفاجئ لحوض نھر بالنكو 
مع ذكر على وجھ التحدید سان ماركوس وكایل  -وروافده 

 5:15بعد الظھر وحتى  12:41الساعة  -والفیضانات المستمرة 
 صباًحا

4 
b 

تم تحدیث حالة الطوارئ للفیضان المفاجئ لحوض نھر بالنكو 
ویذكر على وجھ الخصوص الفیضان القیاسي الكارثي  -وروافده 

بعد الظھر وحتى  1:58في الساعة  -لمئات المنازل واألعمال 
 صباًحا 5:15

 

 مرحلة الفیضان المعتدلة

 مرحلة الفیضان القیاسیة

 الفیضان الكبرىمرحلة 

 مرحلة الفیضان الصغرى

 مرحلة الفیضان اإلجرائي

قدم
ً بال

سا
قیا

ر 
لنھ

ة ا
حل

مر
 

ف اإلجمالي في 
صر

ال
KC

SF
 

 نھر بالنكو  - ویمبرلي

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 فیضانات  2.1.2

 فیماعن العواصف التي امتدت من مارس حتى یونیو، مما تسبب في وقوع أضرار جسیمة  2016نتجت فیضانات 
 میل مربع. 134,000یقرب من نصف الوالیة أو 

كان حدث األمطار الغزیرة في مارس بمثابة ضربة مدمرة لكثیر من مجتمعات تكساس التي ال تزال تحاول التعافي 
أدى ھطول األمطار الغزیرة المستمرة على األرض المشبعة تقریبًا إلى حدوث فیضان  .2015من تأثیر فیضانات 

مفرط في مجرى النھر وقمم األنھار محطمة الرقم القیاسي. دمر ھذا الحدث التخریبي الوارد بالسجالت المناطق 
یانا مما أدى إلى فترات على طول الحدود بین تكساس ولویز  10الزراعیة والمنازل وأسفر عن إغالق الطریق السریع  

 8تأخیر طویلة لألفراد، فضالً عن اضطرابات كبیرة في تسلیم السلع والخدمات.

) یسمح بالوصول إلى المساعدة الفیدرالیة DR-4266، تلقت تكساس إعالنًا رئاسیًا عن الكوارث (2016مارس    19في  
أدت الفیضانات الواسعة إلى قطع طرق  9ارئة.في حاالت الكوارث بما في ذلك إزالة الحطام وتدابیر الحمایة الط

الوصول إلى مجتمعات بأكملھا. اضطر اآلالف من سكان تكساس إلى إخالء منازلھم وتطلب األمر إخالء إلزامي لمدن 
من أفراد المجتمع بینما في مقاطعة نیوتن، تم إجالء حوالي  9000بأكملھا. في مقاطعة أورانج، تم إجالء حوالي 

اد المجتمع، مما أدى إلى احتیاجات إیواء على المدى الطویل ألفراد المجتمع الذین یحاولون التعافي من أفر 3500
أقدام من المیاه، مما تسبب في  5وإعادة اإلعمار من الدمار. في دیوفیل، غمرت المیاه المدرسة االبتدائیة بأكثر من 

طالب من طالب دیوفیل خارج المدرسة لمدة شھر  600وبالتالي، ظل أكثر من  دوالر؛ملیون  12أضرار تقدر بنحو 
 10بینما ظل المجتمع بدون مدرسة ابتدائیة.

أن البنیة التحتیة للوالیة  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس () التابع لDSOصرح قسم تلخیص الكوارث (
لحطام ل  ةملاتضررت بشدة، مع إلحاق أضرار جسیمة بالطرق والجسور العدیدة المدمرة. تركت الفیضانات السریعة الح

العدید من الطرق غیر قابلة للسیر علیھا، مما فرض العدید من عملیات اإلغالق. بسبب ھطول األمطار في اتجاه 
مجرى النھر في االرتفاع حتى بعد توقف المطر، مما تسبب في المزید من األضرار   مجرى النھر، استمرت مستویات

والحد من قدرة أفراد المجتمع على العودة إلى منازلھم أو الوصول إلیھا. كان الضرر الذي لحق ببرج فیري في بور 
 اق ألرصفة الجسر.واسعة النطالحقة بمفرده شدیًدا لدرجة أن األمر تتطلب إغالقًا كامالً، مع إصالحات 

  

 
 إدارة األمن الداخلي. -النھائي،" الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 2016بتكساس أبریل  DR-4266"تقییم إدارة الكوارث  8
،" الوكالة الفیدرالیة 2016مارس  19، تم اإلعالن عنھا في DR-4266-FEMAالعواصف الشدیدة واألعاصیر الغزیرة والفیضانات،  -"تكساس  9

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

fc01158557a973f761ab1f1a284c421e/FEMA4266DRTX(Expedited).pdf 
 ھ.المرجع نفس 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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شھًرا، حیث بدأ "تحذیر طارئ"  12، تعرضت تكساس لحدث أمطار كارثي سادس خالل فترة 2016أبریل،  17في 
عن فیضان مفاجئ نادر من قِبل مكتب األحوال الجویة في ھیوستن / جالفستون التابع لھیئة األرصاد الجویة. كانت 

المترتبة على السكان األكثر تعرضا للمخاطر. أثرت معاییر التحذیر النادرة مستوفیة الطلبات، بالنظر إلى النتائج 
على مساعدة أفراد المجتمع، وفي بعض الحاالت، تطلبت  أوائل المستجیبینالفیضانات الشدیدة بشكل كبیر على قدرة 

بوصات أو أكثر من المطر خالل  10أنفسھم. شھدت أجزاء من جنوب شرق تكساس ھطول  أوائل المستجیبینإنقاذ 
غمرت  12بوصة على أجزاء من شمال غرب مقاطعة ھاریس وھیوستن. 15عة، مع سقوط ما یصل إلى سا 24فترة 

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

  

 
 تم التصویر من قبل إدارة النقل تكساس. 11
 ، 2016أبریل  27 ھیوستن كرونیكل، جون د. ھاردن، "اإلفصاح عن أحداث الفیضانات األخیرة في ھیوستن "،  12
 7330750.php-compare-floods-nicle.com/local/article/Howhttps://www.houstonchro 

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 فة أخرى من العواصف المدمرة في شھر مایو، بعد عام من وقوع فیضان یوم یتعرضت تكساس لجولة كث
مایو ومنتصف یونیو، وھي ثالث حدث عاصف كارثي  26. وقعت العواصف في الفترة ما بین 2015لعام الشھداء 

ثیر ھذه . استمر تأDR-4272. أدت ھذه السلسلة من العواصف إلى إعالن الكوارث  2016یؤثر على تكساس في عام  
العواصف في تدمیر المجتمعات بسبب سقوط األمطار على أرض مفرطة التشبع في المقاطعات التي ما زالت تتعافى 

. توفر بیانات اإلخالء والبحث نظرة ثاقبة على شدة ھذه 2015من فیضانات األشھر الماضیة والفیضانات في عام 
 40عملیة إجالء و  1,444قسم تكساس العسكري بأكثر من  بالتعاون مع 1العواصف الحادة. قام فریق مھام تكساس 

فحًصا للسالمة والعدید من عملیات استشفاء الضحایا. سجلت إدارة تكساس باركس   618مساعدة و    520عملیة إنقاذ و  
كانت عملیات اإلخالء اإللزامي مطلوبة في العدید من  14مساعدة إنقاذ. 78عملیة إجالء و  336آند وایلد الیف 

مقاطعات، بما في ذلك باستروب وبرازوریا وفورت بیند وھود وباركر، إلى جانب عملیات اإلخالء الطوعي في ال
 جمیع أنحاء منطقة الكارثة.

  

 
 . 2016أبریل  19صورة الرادار تحیة لخدمة األرصاد الوطنیة، ھیوستن / جالفستون،  13
رة إدا -،" الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ2016أغسطس  15العواصف الشدیدة والفیضانات  DR-4272"تقییم 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 یمتد   8إلى    6مایو، شھدت منطقة أوستن ھطول أمطار واسعة االنتشار تتراوح من    27و    26في  
مایو بالمزید   28بوصة. وحّل مساء    12، تم تسجیل مستوى األمطار ألكثر من  I-45شرق  الفي أوستن إلى    I-35من  

مما أدى  -بوصات  10إلى  6من المصاعب، حیث شھدت مقاطعة تكساس ھیل أمطارا غزیرة على نطاق واسع من 
ذلك فریو، میدینا، وجوادالوبي. إلى حدوث فیضانات مفاجئة ومراحل فیضانات حرجة للعدید من األنھار، بما في 

استمرت  15تضمنت االستجابة الطارئة لحدث المطر عملیات اإلجالء في حدیقة جیلیستون وعلى طول نھر فریو.
مایو؛ بعد ذلك،  28جھود اإلنقاذ بالرغم من وصول عاصفة رعدیة كبیرة إلى مقاطعة تكساس ھیل في مساء یوم 

ام القیاسیة، فضالً عن ارتفاع نادر لمستویات میاه األنھار والجداول یفوق لوحظ ھطول األمطار بصورة تحطم األرق
 مستویات مرحلة الفیضان.

مرة أخرى أنھا مدمرة. مع سقوط أمطار غزیرة، تطلبت الفیضانات المتجددة حدوث عملیات   شھداءأثبتت عطلة یوم ال
بوصات وأغلقت العدید  10یضان میاه األمطار إنقاذ داخل المیاه خالل ساعات اللیل. في مقاطعة ھود، كان مستو ف

یونیو، أودت ھذه الحلقة الخطیرة من الفیضانات المفاجئة بحیاة تسعة جنود  2من طرق المقاطعة. في صباح یوم 
شجعان في فورت ھود، حیث انجرفت مركبتھم الخفیفة متوسطة التكتیكیة من معبر منخفض المیاه وانقلبت في خلیج 

 16آول المنتفخ.

في تدمیر المنازل والبنیة التحتیة   EF-1ما تأثرت جنوب تكساس بشدة بالعواصف، حیث تسبب إعصاران من طراز  ك
 ساعات. 5بوصات خالل  8داخل تلك المجتمعات. تعرضت منطقة ھیوستن وحدھا ألمطار تصل إلى 

بالجسور والطرق والسدود بسبب   في مقاطعة فورت بیند، شمل الدمار الذي لحق بالبنیة التحتیة الحیویة أضرارا لحقت
. 2015الفیضانات المستمرة على طول نھر برازوس، مما أدى إلى تفاقم اآلثار الناجمة عن الكوارث التي أعلنت عام  

  منزل آخرین ألضرار جسیمة. 600منزالً في المقاطعة، مع تعرض  181تشیر التقدیرات إلى أنھ قد تم تدمیر 

 
 إدارة األمن الوطني. - FEMA، " 2016أغسطس  15العواصف والفیضانات الشدیدة  DR-4272تقییم إدارة حاالت الكوارث في تكساس  15
 ، 2016یونیو  5، آرمي تایمزمیشیل تان، "الجیش ینشر أسماء الجنود التسعة الذین قتلوا في حادث شاحنة في فورت ھود"،  16
-hood-fort-in-killed-soldiers-9-all-of-names-releases-army/2016/06/05/army-https://www.armytimes.com/news/your

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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 ھارفي   إعصار 2.1.3

مرة  2016و  2015، تأثرت المجتمعات التي ال تزال تتعافي من أحداث الفیضانات القاسیة في عامي 2017في عام 
، كإعصار 2017أغسطس  25ھارفي، وھو منخفض استوائي متجدد، تسبب في سقوط األرض في أخرى. إعصار 

بوصة  60، جلب معھ ھبوب الریاح الشدیدة، وفي بعض األماكن ھطلت األمطار بمستوى میاه یصل إلى 4من الفئة 
لك جزئیاً إلى توقف ویرجع ذ 18حالة وفاة بشریة على األقل، 82تسبب اإلعصار في فیضانات كارثیة و 17أیام. 5في 

نظام الطقس فوق ساحل تكساس. ربما تم التقلیل من شأن سرعة الریاح المسجلة في جنوب تكساس، خاصة بالقرب 
من الساحل ومن مركز اإلعصار، حیث تم تعطیل العدید من محطات المراقبة قبل الھبوط األرضي؛ ومع ذلك، سجلت 

 
/ فبرایر   FEMA P-2022"إعصار ھارفي في تكساس، بناء مالحظات األداء والتوصیات واإلرشادات الفنیة"، تقریر فریق تقییم التخفیف، ( 17

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

2022_FINAL_508c.pdf-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P 
 واشنطن بوست، " .شخًصا، ولم تحدث إصابات جماعیة على اإلطالق 82"مسؤولو تكساس: بلغت حصیلة وفیات إعصار ھارفي إیفا روث مورافیك،  18

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

?utm_term=. dfe744e2fbe8c3f7ee4035c9_story.html-87fc-11e7-9975-happened/2017/09/14/bff3ffea-not-absolutely 
 

 - FEMA التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ-مصدر البیانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 
 government/-tribal-.gov/disasters/statehttps://www.fema 

 برنامج تنشیط وتنمیة المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 

 مجلس الحكومة 
 
 مقاطعات تكساس 
 

الحضریة المقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة 
 ) HUD MIDعلى أنھا المنكوبة واألكثر تضرًرا (

 

 MIDوالیة منكوبة واألكثر تضرًرا 
 

 :قائمة الكوارث
 

 "2016"فیضانات 
 11( 4272-.التعافي من الكوارث 

 ) 2016یونیو). 
أبریل  25( 4269-التعافي من الكوارث 

2016 ( 
مارس  19( 4266التعافي من الكوارث 

2016( 

 2019فبرایر  5تعیینات المقاطعة اعتباًرا من 
اإلعالنات الفیدرالیة / الرئاسیة 

 لتكساس بحسب المقاطعة:
 2016فیضانات 

 أمیال 

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/


 

 321من  14صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

أمتار عن مستوى سطح األرض) في مطار مقاطعة   10(على ارتفاع  میل في الساعة    152عاصفة ریاح بلغت ذروتھا  
 19أرانساس في روكبورت.

ضرب الیابسة مرتین، إال أنھ غالبًا ما یتم اعتباره ثالثة أحداث منفصلة: األولى، قد بالرغم من أن إعصار ھارفي 
متروبلكس والمناطق  ظھوره على الیابسة في مقاطعة أرانساس وھطول األمطار بشكل غیر مسبوق في ھیوستن

، جأوران، في جنوب شرق تكساس بالقرب من مدن  2017أغسطس    29المحیطة بھا؛ ثم الظھور الثاني على الیابسة في  
وبومونت، وبورت آرثر. لم تسبب ھذه األحداث أضراراً بسبب الریاح فحسب، بل تسببت أیضاً في حدوث فیضانات 

 واسعة النطاق.

 

  

 
،" مدینة كوربوس كریستي، مكتب تنبؤ األحوال الجویة بتكساس، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة 2017أغسطس،  29-25 -"إعصار ھارفي الكبیر  19

(NWS) ،NOAA ، 
cane_harveyhttp://www.weather.gov/crp/hurri 

 المرجع نفسھ، 20
 

 الریاح (میل 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 سریعة:

 میالً. 20میالً، وقطر مركزه  250في الیابسة، كان قطر إعصار ھارفي حوالي 

 شخص قبل اإلعصار. 560,000تم إجالء أكثر من 

.أكبر حدث لھطول األمطار في تاریخ الوالیات المتحدة 

 مبنى، تقدر 40,929في مقاطعات أرانساس ونویسس وریفوجیو وسان باتریسیو ألحقت قوة الریاح أضراًرا بـ 
 ملیار دوالر. 4.58تكلفتھا بـ 

.ومع توقف اإلعصار فوق مترو ھیوستن، كان ما یقرب من ثلث مقاطعة ھاریس مغمورا تحت الماء تماًما 

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

 برنامج تنشیط وتنمیة المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 

 رموز البریدیة جدیدة للمناطق األكثر تأثًرا وتضرراً  10
التعافي من -منطقة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 الكوارث 
 

 مجلس الحكومة 
 

   MIDمقاطعة جدیدة للمناطق األكثر تأثًرا وتضرراً  20
 
 المقاطعة 
 

 الخلیج الساحلي 
 

 

اإلعالنات الفیدرالیة / الرئاسیة لتكساس 
 بحسب المقاطعة: إعصار ھارفي 

 )123-115(تحدیث: القانون العام 
 

 التعیینات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 
 2019أغسطس  23من 

 رقم الكارثة: 
 " 2017"إعصار ھارفي 

أغسطس  25( 4332-التعافي من الكوارث
2017( 

∙∙∙ 
 

 أمیال 

https://www.fema.gov/disasters/state-tribal-government/
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التعافي من الكوارث -تغطي المقاطعات المتأثرة بإعصار ھارفي، والمؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
(CDBG-DR) میالً مربعاً من مساحة األراضي في الوالیة،  39,496بالمئة أو  15مقاطعة،  49، البالغ عددھا

حیث  21ھي تقریباً في حجم والیة كنتاكي.بالمئة من سكان الوالیة. مساحة األرض المتضررة  32وتضم حوالي 
 ملیون من سكان تكساس. 9یعیش فى تلك المقاطعات المتضررة ما یقرب من 

یتضح من عدد مطالبات التأمین ضد أضرار عواصف (الریاح ب االنھیار األرضي األولي أضرارا جسیمة بسبب سبَّ 
أیضاً مدى المطالبات المقدمة للبرنامج الوطني للتأمین ). كذلك توضح ھذه الخریطة  9-3الریاح باللون األحمر، الشكل  

) في الجزء الشمالي من الساحل، حیث تسببت األمطار العاصفة في فیضانات شدیدة في NFIPضد الفیضانات (
) ریاح بقوة 1ھیوستن والمناطق المحیطة بھا. ویوضح ھذا الرسم البیاني أیضاً الخصائص الكارثیة إلعصار ھارفي: (

 ) عاصفة بطیئة الحركة تجلب أمطاراً وفیضانات تاریخیة.2یر و(األعاص

 

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

مطالبات من الفئات السكنیة والتجاریة بالتأمین ضد األضرار 
 على من جراء إعصار ھارفي عواصفالناجمة عن الفیضانات وال

 2017نوفمبر،  1

(المصدر: الوكالة الفیدرالیة إلدارة   NFIPبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات مطالبات ال  ●
 )FEMAالطوارئ ( 

(المصدر: للمكتب الوطني لجرائم   عواصفمطالبات التأمین ضد األضرار الناجمة عن ال ▲
 ) NICBالتأمین (

 FEMAمنطقة مخاطر الفیضانات طبقاً للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  ■

 جامعة تكساس في أوستن بواسطةتحلیالت 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 ھارفي قد تسبب في غضون أیام قلیلة في ھطول كم من األمطار یقارب ما تشھده 
األمطار خالل اإلعصار إلى درجة أن دائرة ھیئة األرصاد الجویة المنطقة في عام بأكملھ. لقد سقطت الكثیر من 

) اضطرت لتحدیث الرسوم البیانیة الملونة على رسوماتھا حتى تعید رسم خریطة األحداث بشكل NWSالوطنیة (
صة بو 30-20فعال (انظر الشكل التالي). فقد أضیفت بقعتین باللون األرجواني لتمثال مناطق ھطول األمطار بمقدار 

  بوصة". 40ومناطق ھطولھا بمقدار "یزید على 

 
 ، 2017سبتمبر،  1الصورة التقطھا الرقیب. ستیف جونسون،  22
-support-missions-air-conduct-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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وكالة حكومیة تستجیب  70، فإن أكثر من 2019وفقًا لتقریر مجلس تكساس التشریعي للمیزانیة الصادر في أبریل 
ً بأكثر من  ملیار دوالر إجماًال. ھذه األرقام ال تأخذ في الحسبان نفقات تمویل  3.3إلعصار ھارفي قد تأثرت مالیا

األضرار التي وقعت للمرافق وانخفاض قیمة الممتلكات. المدارس العامة المحتملة مدفوعة بشكل رئیسي بتكالیف 
، والذي ھو األداة )(FSPتكون بعض التكالیف المتعلقة بالكوارث مطلوبة قانونًا من خالل برنامج المدارس التأسیسیة  

كومیة المطلوبة الرئیسیة لتوزیع المساعدات الحكومیة على المناطق التعلیمیة لتوفیر الخدمات التعلیمیة. تبلغ التكلفة الح
ملیون دوالر فقط كمساعدات حكومیة متزایدة بسبب انخفاض   715.1ما مجموعھ    2021-2020قانونیًا للفترة المالیة  

 6.3. وقد یصل التأثیر المالي الكلي للوالیة (أي الفعلي والمقدر) إلى 2018قیمة الممتلكات خالل السنة الضریبیة 
 24لیم.ملیار دوالر، غیر شامل تكالیف التع

  

 
)،" ھیوستن / جالفستون، تكساس، مكتب توقعات الطقس، ھیئة األرصاد 2017أغسطس  29-25"إعصار ھارفي وآثاره على جنوب شرق تكساس ( 23

 ،NOAA ، (NWS)الجویة الوطنیة 
https://www.weather.gov/hgx/hurricaneharvey 

، 2019"التأثیر المالي إلعصار ھارفي على وكاالت الوالیة"، تقاریر ھیئة موظفي المیزانیة التشریعیة، أبریل  24
tions/staff_report/2019/5097_hurricane_harvey.pdfhttp://www.lbb.state.tx.us/documents/publica 

مقادیر تساقط األمطار عند نقطة 
 قیاساً بالبوصة 5الیوم 

 
بإجمالي واصل ھارفي تحقیق كسر الرقم القیاسي •

 50متجاوزاً إلى أكثر من  45 ھطول األمطار
 ... مع استمرار ھطول األمطار بوصة

 51.88 - سیدار بایو •
 44.88 - بیري بایو•
 49.84 - لیج سیتي•
 49.80 - ماریز كریك•
 44.08 - جوز كریك•
 41.36 - جرینز بایو•
 35.60 - بافالو بایو•
 33.44 - أدیكس دام•

إھداء من بیانات نقطة 
 ھطول األمطار

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


 

 321من  19صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 2019  و 2018 االستوائیة والعواصف الفیضانات  2.1.4

مخصصة لتلبیة احتیاجات  CDBG-MITالتخفیف -على الرغم من أن أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 2017و  2016و  2015في جمیع أنحاء الوالیة ألحداث الكوارث  األكثر تأثراً وتضرراً التخفیف في المجتمعات 

، صدر إعالنان 2018. في عام 2017، فقد تم إصدار إعالنات اتحادیة إضافیة لتكساس منذ عام (إعصار ھارفي)
، والتي أثرت على ثالث مقاطعات في جنوب (DR-4377)فیدرالیان عن الكوارث: العواصف الشدیدة والفیضانات 

ً ، والتي كانت إعالن)(DR-4416تكساس والعواصف الشدیدة والفیضانات  للحصول على المساعدة العامة لمجموعة   ا
 متنوعة من المقاطعات في ھیل كنتري في وسط والیة تكساس، وكذلك المقاطعات األخرى في والیة تكساس.

جراندي السفلي في جنوب تكساس مرة أخرى ألحداث جویة قاسیة، مما أسفر عنھا ، تعرض وادي ریو  2019في عام  
على  2019). أثرت العاصفة االستوائیة إیمیلدا في أواخر صیف عام DR-4454آخر عن الكوارث (فیدرالي  إعالن

ما أدى إلى رقعة كبیرة من منطقة جنوب شرق تكساس وتركت أفراد المجتمع المتضررین دون منازل وبنیة تحتیة م
). ھذا دلیل مستمر على الحاجة إلى تدابیر تخفیفیة ضد الفیضانات واألعاصیر DR-4466إعالن كارثة فیدرالي (

 والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة وغیرھا من األخطار التي تتناولھا خطة العمل ھذه.

 

  

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

 برنامج تنشیط وتنمیة المجتمع  - Texas General Land Officeمؤلف: 
 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 س الحكوماتمجل
 )2019العاصفة االستوائیة إیمیلدا (

 )2019فیضانات جنوب تكساس (
 )2018فیضانات جنوب تكساس (
 )2018فیضانات وسط تكساس (

 مقاطعات تكساس

 :قائمة الكوارث
 

 "2018"فیضانات وسط تكساس عام 
یولیو  16( 4377-التعافي من الكوارث 

2018( 
-- 

 " 2018"فیضانات وسط تكساس عام 
فبرایر  25( 4416-التعافي من الكوارث 

2019( 
-- 

 " 2019"فیضانات وسط تكساس عام 
یولي  17( 4454-التعافي من الكوارث 

2019( 
-- 

 "العاصفة االستوائیة إیمیلدا" 
أكتوبر  4( 4466-التعافي من الكوارث

2019( 
 

 2019أكتوبر  11تعیینات المقاطعة اعتباًرا من 

اإلعالنات الفیدرالیة / الرئاسیة لتكساس بحسب 
 المقاطعة: 

فیضانات جنوب تكساس ووسط تكساس عن الفترة 
 ، العاصفة االستوائیة إیمیلدا2018/2019

 أمیال 

https://www.fema.gov/disasters/state-tribal-government/
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 إجراءات التخفیف التابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
خطر مستمر من مجموعة واسعة من المخاطر. یتم تعریف الخطر على بالسكان في جمیع أنحاء والیة تكساس یمر 

أنھ تعرض الفرد أو المجتمع للخطر ویمكن تعریفھ من خالل المعادلة الخاصة بالخطر وتساوي احتمال وقوع حدث 
التعرض والضعف) أو الخسارة اضطراب أو صدمة أو توتر، على سبیل المثال، خطر، مضروبا في العواقب (

 یمكن كتابة ھذا التعریف المفاھیمي للمخاطر على النحو التالي: خطر = خطر × نتیجة. 25المرتبطة بـ وقوع الحدث.

 

خالل السنوات القلیلة الماضیة، قامت المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص وغیر الربحي واألوساط األكادیمیة بتقییم 
التعرض المتزاید للمخاطر التي یواجھھا السكان والعمل على تحدید طرق للتخفیف من ھذه المخاطر. عادة، بعد حدوث 

رس إلدارة اإلسكان والتنمیة جإلنعاش قصیرة األجل، یتم تخصیص اعتمادات الكونكارثة واالستجابة الفوریة وجھود ا
) بالوالیات المتحدة من خالل برنامج منحة التنمیة المجتمعیة للتعافي من الكوارث على المدى HUDالحضریة (

وتعد ھذه االعتمادات المالیة الخاصة ببرنامج منحة التنمیة المجتمعیة للتعافي من الكوارث  ).CDBG-DRالطویل (
CDBG-DR  ھي آلیة للوالیات والمجتمعات المحلیة لتلبیة احتیاجات التعافي غیر الُملَبَّاة الناشئة عن األحداث التي

اإلسكان،  وإنعاشدات المالیة للبنیة التحتیة، صدر عنھا إعالنا رئاسیا عن الكوارث. وعادة ما تستخدم ھذه االعتما
  والتنمیة االقتصادیة واإلنعاش.

استجابةً للتھدید الذي تشكلھ المخاطر المستقبلیة والصعوبة التي تواجھھا الدول والمجتمعات في إعادة البناء بعد كارثة 
. وقد وضعت ھذه 2018على وجھ التحدید لتخفیف المخاطر في عام  كونجرسكبرى، تم تخصیص اعتماد من ال

ملیار دوالر كتمویل لمنح تنمیة المجتمعات  28وقدمت  123-115االعتمادات في القانون العام (القانون. العام.) 
استخدام ھذه االعتمادات المالیة  كونجرس. حدد ال2017، 2016، 2015لعام  CDBG-DRللتعافي من الكوارث 

) توفیر التمویل للمنح من عام 2؛ و (2017) لتلبیة االحتیاجات غیر الُمَلبَّاة من الكوارث المؤھلة لعام 1غرضین: (ل
ألنشطة التخفیف. عندما تم تخصیص ھذه االعتمادات المالیة، تم تحدید برنامج المنح اإلجمالیة   2017حتى عام    2015

) كآلیة یتم من خاللھا تخصیص ھذه االعتمادات HUDیة الحضریة (إلدارة اإلسكان والتنم  CDBG  لتنمیة المجتمعات
 

 ، 2016دیسمبر  المعھد الحضري، مؤسسة روكفلر، "تقییم النتائج األولیة: أكادیمیات االستجابة لمنافسة االستجابة للكوارث الوطنیة، "  25
 -Evaluation-Academies-Resilience-https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20170302163105/NDRC

2016.pdf-Report 

 المخاطر = 
 الخطورة 

 (صدمة أو ضغط) 
X 

 العواقب 
 أو الضعف)  /(التعرض لھا و  
 

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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) بعد ذلك قرارات بتخصیص HUDالمالیة للوالیات واألقالیم المتضررة. اتخذت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
اعد )، الذي یحدد القو2019أغسطس    FR 45838   )30  84المنح المستفیدین ووضع إشعار السجل الفیدرالي الالحق،  

األول على اإلطالق من حدة الكوارث وفقا  للتخفیف CDBG المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتواللوائح الخاصة ب
   ).CDBG-MIT( التخفیف-لمنحة تنمیة المجتمعات

التابع إلدارة  CDBG-DR لفھم التحول في التركیز من برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمع للتعافي من الكوارث
الجدید  CDBG-MITالتخفیف -) إلى برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتHUDسكان والتنمیة الحضریة (اإل

للتخفیف من آثار الكوارث، من المھم تعریف التخفیف ألنھ یتعلق بالمخاطر الطبیعیة. تُعرف الوكالة الفیدرالیة إلدارة 
ر في األرواح والممتلكات من خالل تقلیل تأثیر الكوارث. ) التخفیف بأنھ محاولة للحد من الخسائFEMAالطوارئ (

  ) التخفیف بأنھ:HUDوبالمثل، تعرف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

للكوارث وتقلل أو تقضي من خطر فقدان األرواح واإلصابات  سرعة التعافيتلك األنشطة التي تزید من 
، والمعاناة والمشقة، من خالل تقلیل تأثیر على المدى الطویل واألضرار التي تلحق بالممتلكات وفقدانھا

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

 

 

إجراءات قبل وقوع المخاطر المستقبلیة. ھذا صحیح لكي یكون التخفیف فعاالً، یجب على المجتمعات والدول اتخاذ 
بشكل خاص في والیة مثل تكساس التي تواجھ مجموعة واسعة من المخاطر الطبیعیة. من خالل فھم المخاطر المحلیة، 

 یمكن للمجتمعات تحدید التدخالت طویلة األجل التي تضمن رفاھیة المجتمع وسالمتھ واالستثمار فیھا.

 المرونة المجتمعیة

 التخفیف
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فیف ھذه، تتعرض السالمة واألمن المالي واالعتماد على الذات للخطر. یمكن لجھود التخفیف الفعالة بدون تدخالت التخ
كسر حلقة الضرر الناجم عن الكوارث عن طریق نقل األشخاص والممتلكات من طریق الضرر وبناء أنظمة تعید 

ن أیًضا تقلیل النفقات المستقبلیة المتعلقة توجیھ تأثیر األخطار الطبیعیة والتقلیل منھا، لیس فقط إلنقاذ األرواح ولك
بالتعافي. على سبیل المثال، أظھرت دراسة تم تحدیثھا مؤخًرا من ِقبل المعھد الوطني لعلوم البناء أن منح التخفیف 

دوالرات في تكالیف الكوارث  6الممولة من الحكومة الفیدرالیة، في المتوسط، یمكنھا أن توفر على المجتمع واألمة 
مستقبلیة مقابل كل دوالر ینفق على تخفیف المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، یوضح التقریر أیًضا أن االستثمارات التي ال

تقوم بھا المجتمعات المحلیة وأصحاب المنازل في المتوسط في تدابیر التخفیف من حدة المخاطر التي تتجاوز قوانین 
 (انظر الشكل أدناه.) 26ر یتم إنفاقھ.دوالرات لكل دوال 4البناء القیاسیة یمكن أن توفر 

 

-CDBGالتخفیف -تخفیف المخاطر ھو استثمار مھم. وفقًا لذلك، سیكون برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
MIT   من أجل التخفیف بمثابة عرض واسع النطاق لتأثیر وفعالیة برنامج وطني لتخفیف المخاطر والذي یكون منھجھ

المحلیة على بدء أو مواصلة جھود التخفیف من مجموعة  قابالً للتكیف ومرنا للغایة لمساعدة الوالیات والمجتمعات
ملیار دوالر المخصص مباشرة لوالیة تكساس كجھة مستفیدة من إدارة  4.29متنوعة من المخاطر. سیثبت مبلغ 

  ) أنھ استثمار طویل األمد یزید من مرونة المجتمعات في جمیع أنحاء الوالیة.HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

تقییم احتیاجات التخفیف واستخدام االعتمادات المالیة المحددة في خطة العمل ھذه إلى مواءمة وتعزیز البرامج قد یؤدي  
، وبرنامج منح التخفیف من حدة )(NFIPالحكومیة واإلتحادیة اإلضافیة مثل البرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات  

) (الذي سیتم تحویلھ إلى بنیة تحتیة PDMبل حدوثھا (، وبرنامج التخفیف من آثار الكوارث ق)(HMGPالمخاطر 
)، فضالً عن جھود التخفیف األخرى على مستوى الوالیة والمستوى 2020في عام    ]BRIC[ومجتمعات مرنة للمباني  

 المحلي.
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 فیضان نھري

 اإلعصار ھبوب اشتداد

 الریاح

 الزلزال

 حضري -حرائق االرتباط البري 

 القومیة لكل خطرنسبة الفائدة إلى التكلفة 
 في ھذه الدراسة إلى أقرب رقم صحیح BCR* تم تقریب أرقام 

 ممول
 بشكل اتحادي

ما وراء متطلبات 
 القانون

 

 نسبة الفائدة إلى التكلفة اإلجمالیة للمخاطر

عدد قلیل جًدا من 
 المنح
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 وأولویات التخفیف التعافي حلول سرعة 
إدراًكا لتاریخ الوالیة الطویل والموثق جیًدا من الفیضانات واألعاصیر والحرائق وحاالت الجفاف التي جذبت االنتباه 

، إلى جانب الدمار الذي خلفھ إعصار ھارفي، 2016و    2015مؤخًرا بسبب كوارث الفیضانات التي حدثت في عامي  
من آثار الكوارث ستثبت أنھا ال تقدر بثمن في   CDBG-MITف التخفی-فإن أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

المساعدة لتغطیة التكالیف اإلضافیة لحمایة استثمارات البنیة التحتیة لإلسكان و المجتمع. یمكن ألسالیب التخفیف أن 
ل ھذه بشكل . وقد شوھد نجاح ممارسة التعافي الطویلة األج1:6تخفض بشكل كبیر تكلفة تلفیات في المستقبل بنسبة 

 مباشر خالل إعصار ھارفي عندما صمدت مشاریع المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات الخاصة بالتعافي من الكوارث
CDBG-DR .المعززة للمرونة في مواجھة أسوأ آثار إعصار ھارفي   

لمئة إلى التكلفة با 15إلى  10للمنازل التي تسكنھا أسرة واحدة حوالي  سرعة التعافيمن المنتظر أن تضیف حلول 
بالمئة إلى   20إلى   15للمنازل التي تسكنھا أسر متعددة    سرعة التعافياإلجمالیة لكل منزل، بینما سوف تضیف حلول  

بالمئة إلى التكلفة اإلجمالیة  20إلى  15للبنیة التحتیة    سرعة التعافيالتكلفة اإلجمالیة لكل مشروع، وأن تضیف حلول  
) في THIRAوتعتمد على تحدید التھدیدات والخطر وتقییم المخاطر ( رعة التعافيسلكل مشروع. وتتنوع حلول 

  المنطقة المعنیة.

للمنازل التي تسكنھا أسرة واحدة رفع الطابق األول من المنطقة الصالحة للسكن؛   سرعة التعافيیمكن أن تشمل حلول  
جدران تشتت للطابق األرضي؛ أسطح مقواة؛ مصاریع للعواصف؛ استخدام أجھزة وتركیبات إنیرجي ستار 

ENERGY STAR لألسرة المتعددة:  سرعة التعافي؛ ومنتجات مقاومة للفطریات والتعفن، بینما تشمل حلول
؛ وجدران ضد الفیضانات ذات مناظر حمایةاالرتفاعات؛ أحواض االحتجاز؛ مناظر طبیعیة آمنة من النیران؛ جدران  

 طبیعیة.

عن طریق إخالء مالكي   سرعة التعافيتدعم برامج االقتناء التخفیف من المخاطر، وأھداف إدارة السھول الفیضیة، و
لى قابلیة التأثر بأوضاع الفیضانات في المستقبل. فبعد شراء المنازل، المنازل من السھول الفیضیة، وبالتالي القضاء ع

یتم ھدم المباني أو نقلھا، تعود األرض إلى سھل فیضي طبیعي، وتتحول إلى منطقة احتجاز، أو یتم االحتفاظ بھا 
إدارة األراضي كمساحة خضراء لألغراض الترفیھیة، أو تصبح أحد مكونات ممارسات استعادة النظم اإلیكولوجیة أو  

الرطبة. یخدم خیار االستحواذ أھدافًا متعددة ویوفر خیار مرونة مقابل إعادة البناء داخل السھول الفیضیة، مما یساعد 
على منع الخسارة المتكررة والمخاطر الشدیدة على صحة اإلنسان وسالمتھ. وتجرى عملیات االستحواذ عاجالً ولیس 

راء اإلصالحات واستثمار االعتمادات المالیة في الممتلكات التي قد ال یرغبون في آجالً لمنع مالكي المنازل من إج
 بیعھا.

 لبنیة التحتیة، قد تشمل التحسینات ما یلي:ا سرعة تعافيحلول  ةفي حال

i. رفع النظم والمرافق والطرق الحیویة على االرتفاع القاعدي للفیضانات؛ 

ii. ویة (المیاه والصرف الصحي، وما إلى ذلك)؛تركیب مولدات الطاقة االحتیاطیة للنظم الحی 

iii.  تجنب زیادة الغطاء غیر المشروع عن طریق إبقاء المشاریع في أماكنھا األصلیة وتشجیع استخدام
 ممارسات البناء التي تسمح بتغطیة أكثر شموالً؛

iv. اضي، دمج استراتیجیات البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء، مثل حواجز األراضي الرطبة أو األر
 حاالرتشاأو محاكاة ھذه النظم، على سبیل المثال، استخدام األرصفة النفاذة والتربة المعدلة لتحسین 

 ؛وإزالة الملوثات
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v. إعادة زرع النباتات المحلیة فقط حفاظاً على البیئة الطبیعیة؛ 

vi. ،إدارة میاه العواصف، بما في ذلك تركیب أحواض احتجاز ومجاري أكبر وواقیات من األنقاض 
 وحلول التحكم في التآكل؛

vii. نظم اتصاالت احتیاطیة؛ 

viii. ) المشاركة 2) تعزیز قوانین البناء وخطط استخدام األراضي، (1دعم جھود المجتمع المحلي من أجل (
في خطط تخفیف المخاطر متعددة االختصاصات للتأھل للحصول على أموال برنامج منح التخفیف 

   .NFIP للتأمین ضد الفیضانات الوطني) المشاركة في البرنامج 3من حدة المخاطر، و (

 تقییم الفئات السكانیة الضعیفة 
والتخفیف على المدى الطویل، ومن الضروري دراسة كیفیة تسخیر تلك الموارد التعافي ة سرععند توجیھ الموارد ل

لخدمة الفئات السكانیة الضعیفة مثل األقلیات واألفراد ذوي الدخل المنخفض، واألسر التي تعرضت على مدى التاریخ 
سیاسات اإلسكان أو من نقص في استثمارات القطاع العام أو تم إجبارھا على االنتقال إلى مناطق للتمییز والتھمیش من  

ذات فرص أقل في الموارد بسبب نقص وحدات اإلسكان الُمیسر. یعتمد ھذا التقییم الخاص بالفئات السكانیة الضعیفة 
لمأخوذة من الدراسة االستقصائیة للمجتمعات على البیانات التي تم تجمیعھا من مجموعة كبیرة من قواعد البیانات ا

، باإلضافة إلى البیانات المقدمة من تحلیل والیة 2017األمریكیة التي أجراھا مكتب إحصاء السكان األمریكي منذ عام  
 للعوائق التي تحول دون اختیار اإلسكان العادل. 2019تكساس لعام 

لفئات السكانیة الضعیفة من األموال المخصصة للتعافي من ) لضمان استفادة اGLOیسعى مكتب األراضي العامة (
 50ما ال یقل عن  )GLO(الكوارث والتخفیف من المخاطر. وتحقیقًا لھذه الغایة، سوف ینفق مكتب األراضي العامة 

بالمئة من اعتمادات المنح في المناطق التي یقطنھا ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط أو على األسر ذات الدخل 
مقاطعة مؤھلة   140لمنخفض أو المتوسط. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء عملیات تحلیل الضعف االجتماعي على ا

لبرامج التخفیف والتي سیتم استخدامھا مع الدخل المنخفض أو المتوسط كمعاییر تحدید النقاط الحسابیة للبرامج التي 
) العدید من العوامل الموضحة في تقییم SoVIعي (تشكل غالبیة اعتمادات التخفیف. یشمل مؤشر الضعف االجتما

 .2.6الفئات السكانیة الضعیفة ویتم وصفھ بمزید من التفصیل في القسم 

 حقائق سریعة:

 التخفیف -المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 140تغطي المقاطعات المؤھلة البالغ عددھاCDBG-
MIT  وإعصار ھارفي 2016، وفیضانات عام 2015من حدة الكوارث والتي تأثرت بالفیضانات لعام ،
  میل مربع من الوالیة. 130,279بالمئة، أو  48.5

 طني مواملیون من  21بالمئة من سكان الوالیة، أي ما یزید قلیالً عن  77.4تضم ھذه المقاطعات حوالي
 تكساس.

 ملیون شخص. 1.8مجموعھا بالمئة بلغ  9، شھدت ھذه المقاطعات زیادة سكانیة بنسبة 2010منذ عام 
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بالمئة من الوحدات التي یشغلھا مالكوھا،  54.8ملیون وحدة سكنیة تقع في البلدان المؤھلة،    8.3من بین ما یقرب من  
. تعد القیمة التقدیریة لوحدة اإلسكان التي یشغلھا مالكوھا والدخل بالمئة 55.1أي ما یقرب من معدل الوالیة البالغ 

توسط لألسرة أقل في المقاطعات المؤھلة منھا في الوالیة ككل. حیث تبلغ القیمة المتوسطة للوحدات السكنیة التي الم
دوالر عن القیمة المتوسطة على  35,000أي ما یقل بنحو  -دوالر  116,388یشغلھا مالكھا في المقاطعات المؤھلة 

أي  -دوالًرا  50,014ط دخل األسرة في البلدان المؤھلة دوالر. یبلغ متوس 151,500مستوى الوالیة، والتي تبلغ 
دوالًرا. معدل الفقر مطابق تقریبا   57,051دوالر أمریكي أقل من المتوسط على مستوى الوالیة البالغ    7,000حوالي  

 بین الوالیة والمقاطعات المؤھلة. -بالمئة  16 -

بین الوالیة والمناطق المؤھلة ضئیلة. االختالف األكبر ھو في أوساط السكان الالتینیین أو  ةدیموجرافیالاالختالفات 
في المنطقة المؤھلة. توجد اختالفات طفیفة أیًضا   35.8بالمئة في الوالیة و    38.9من أصل أسباني، الذین یبلغون حالیًا  

والبیض أو غیر  -بالمئة للمنطقة المؤھلة  13.5الیة، بالمئة للو 12 - يقیأفرمن أصل بین النسبة المئویة لألمیركیین 
بالمئة. أما األقلیات ككل  44.3بالمئة والمنطقة المؤھلة  42.9الالتینیین أو من أصل أسباني، حیث یبلغ معدل الوالیة 

 م الوالیة.أقل من إثنین بالمئة عن معدل عمو -بالمئة  55.7المؤھلة فتمثل ما یقرب من  140في جمیع المقاطعات الـ 

یشكل المعوقون الذین تقل أعمارھم عن بینما ، بالمئة 11.6المؤھلة، یمثل كبار السن حوالي  140في المقاطعات الـ 
بالمئة من السكان. ھذه األرقام تتماشى مع المعدالت المتوسطة للوالیة. یحتوي الجدول أدناه على ملف  6.7عاماً  65

   لمناطق المؤھلة.التعریف السكاني الكامل للوالیة وا

 تكساس  

المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة  مقاطعة  140الـ  

-CDBGالتخفیف من آثار الكوارث ( -المجتمعات
MIT ( 

 النسبة المئویة من المنطقة  تقدیرات  تقدیرات  حقیقة 
 من تعداد سكان تكساس  ٪77.4 21,216,942 27,419,612 تقدیرات السكان 

 - السكان، النسبة المئویة للتغییر 

2010-2017 12.78٪ 9٪   

 من السكان المؤھلین ٪7.3 1,540,166 ٪7.23 ٪سنوات،  5 من أقل األطفال

 من السكان المؤھلین ٪11.1 2,349,074 ٪26.31 ٪ سنوات،  18 من أقلاألشخاص 

 من السكان المؤھلین ٪11.6 2,470,171 ٪11.73 ،٪سنة فأكثر،  65األشخاص في عمر 

 ٪73.1 15,501,777 ٪74.62 ،٪السكان البیض وحدھم، 
 ٪13.5 2,856,236 ٪11.99 ،٪السود أو األمریكیون من أصل أفریقي فقط، 

السكان من الھنود األمریكیین أو سكان أالسكا  
 ٪0.4 92,874 ٪0.48 ،٪األصلیین فقط، 
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 تكساس  

المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة  مقاطعة  140الـ  

-CDBGالتخفیف من آثار الكوارث ( -المجتمعات
MIT ( 

 النسبة المئویة من المنطقة  تقدیرات  تقدیرات  حقیقة 
 ٪4.8 1,014,014 ٪4.51 ٪ اآلسیویون فقط، 

مواطنو ھاواي وغیرھم من مواطني جزر المحیط  
 ٪0.1 15,762 ٪0.09 ٪ الھادئ فقط، 

 ٪2.5 528,328 ٪2.56 ٪عرقان أو أكثر، 
 ٪35.8 7,590,578 ٪38.93 ٪إسباني أو التیني، 

 ٪44.3 9,395,007 ٪42.87 ٪أبیض فقط، ولیس إسبانیاً أو التینیاً، 

   8,263,936 10,932,870 وحدات سكنیة 
 من الوحدات السكنیة  ٪54.8 4,529,994 ٪55.14 معدل الوحدات السكنیة التي یشغلھا مالكوھا

القیمة المتوسطة للوحدات السكنیة التي یشغلھا  
 116,388  دوالر  151,500 مالكوھا

 دوالر 
   

    دوالر  765  دوالر 952 متوسط اإلیجار اإلجمالي 

 من السكان المؤھلین ٪6.7 1,426,209 ٪6.96 ٪عاماً،  65سن الـ  من أقلذوي إعاقة، 

    دوالر  50,014  دوالر  57,051 )2017عام   ر متوسط دخل األسرة (بالدوال

   ٪16.08 ٪16.00 ٪ األشخاص الفقراء، 
 7.68٪ 559,602 743,837 األسر ذات المحدودیة في إجادة اللغة اإلنجلیزیة 

 من والیة تكساس  ٪48.5 130,279 268,596 بالمیل المربع مساحة األرض 
 

 بالوالیة  العوائق تحلیل 2.4.1

من تحلیل والیة   منتقاه یتسنى تقدیم تصوًرا جیًدا للفئات السكانیة الضعیفة داخل والیة تكساس، تم استعارة جداول    لكي
للعوائق التي تحول دون اختیار اإلسكان العادل الذي أعدتھ إدارة والیة تكساس لإلسكان وشؤون  2019تكساس لعام 

 تمثل ھذه الجداول بیانات عن والیة تكساس بأكملھا. TDHCA.(27المجتمع (

 الفقر

ي من الفقر الُمدقع ثابتة نسبیًا وذلك على الرغم ، ظلت النسبة المئویة لمناطق التعداد السكاني التي تعان2000عام  منذ
من أن النمو العام في عدد سكان والیة تكساس كان مصحوًبا بارتفاع في عدد األفراد الذین یعیشون في فقر. في عام 

 
27 Final.pdf-AI-docs/19/housing-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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منطقة من مناطق التعداد السكاني في والیة تكساس،  220بالمئة أو ما یزید على ذلك في  40، بلغ معدل الفقر 2000
، بلغ عدد 2017بالمئة من تعداد السكان. وفي عام  2بالمئة من كافة مناطق التعداد السكاني وحوالي  5وھو ما یمثل 

بالمئة من كافة مناطق   5.6منطقة، وھو ما یمثل  292بالمئة  40مناطق التعداد السكاني التي زاد معدل الفقر بھا عن 
 بالمئة من إجمالي السكان. 2 وفرًدا  573,759التعداد السكاني، أي ما یبلغ 

 السنة  
 یتراوح الفقر معدل
 ٪ 19.9  إلى 0  من

 یتراوح الفقر معدل
 ٪ 39.9 إلى  20  من

 یبلغ الفقر معدل
 أكثر  أو٪ 40

 اإلجمالي 

2000 3,035  1,113  220  4,368 

 - ٪5.0 ٪25.5 ٪69.5 اإلجمالي  من ٪ 

2017 3,408  1,518  292  5,218 

 - ٪5.6 ٪29.1 ٪65.3 اإلجمالي  من ٪ 

 

٪ من جمیع سكان تكساس في فقر؛ ومع ذلك تظھر معدالت أعلى من الفقر بشكل غیر  16.7عام، یعیش  وبشكل
٪ من 26.1متناسب في مجموعات فرعیة مختلفة من السكان. حیث یعیش ما یقرب من ربع القاصرین في فقر (

  معدل  من أیًضا اإلعاقة ذوي األشخاص یعاني كما). 18 سن تحت األطفال من٪ 23.9 واألطفال دون سن الخامسة، 
 من المنحدرین لألشخاص بالنسبة األعلى فھي األقلیات بین الفقر معدالت أما. السكان عامة من أعلى٪) 21.8( فقر

 ٪). 22.6( أفریقي أصل من األمریكیون أو والسود٪)  24.2( التیني أو إسباني أصل

 اإلجمالي  
  الذین األفراد
 الفقر من یعانون

 الفقر معدل

 ٪16.70 4,397,307 26,334,005 تكساس  والیة 

       األعمار   بحسب الفقر
 ٪26.10 508,487 1,946,154 سنوات 5 من أقل األطفال

 ٪23.90 1,685,859 7,048,643 سنة 18 من أقل األطفال

 ٪10.80 326,261 3,008,037 )أكثر أو عاًما 65( السن كبار

       العرق  / األصل  بحسب الفقر
 ٪21.20 26,264 124,076 األصلیین أالسكا سكان وأحد أمریكي ھندي

 ٪11.10 129,228 1,160,922 آسیوي

 ٪22.60 697,386 3,081,576 أفریقيمن أصل  أو أسود أمریكي

 ٪14.00 3,024 21,661 األخرى الھادئ المحیط جزر من و األصلیین ھاواي سكان من
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 ٪15.50 3,054,970 19,756,685 أبیض

 ٪ 24.40 373,974 1,533,580 األخرى األعراق

 ٪17.20 112,461 655,505 أكثر أو عرقین

 ٪24.20 2,468,927 10,218,274 )عرق أي من( التیني أو إسباني أصل من المنحدرین األشخاص

       اإلعاقة  حالة  بحسب الفقر
 ٪21.80 669,908 3,072,974 اإلعاقة ذوي السكان إجمالي

 ٪25.30 3,642 14,422 اإلعاقة ذوي من سنوات 5 عن أعمارھم تقل الذین السكان

 ٪13.70 172,528 1,261,270 اإلعاقة ذوي من فأكثر عاًما 65 أعمارھم تبلغ الذین السكان

 ٪15.50 3,511,723 22,683,337 األسرة منازل في

 

 اإلعاقة

 9.8عاًما، وھو ما یمثل    64  و  18ملیون شخص من ذوي اإلعاقة تتراوح أعمارھم بین    1.6والیة تكساس، ھناك    في
عاًما من اإلعاقة   17  و  5٪ من ھذه الفئة العمریة. كما یعاني ما یربو عن ربع ملیون طفل ممن تتراوح أعمارھم بین  

عاًما أو أكثر من   65ملیون شخص تبلغ أعمارھم    1.2اني  ٪ من ھذه الفئة العمریة. ویع5.5في تكساس، وھو ما یمثل  
 ٪ من تلك الفئة العمریة. 39.1اإلعاقة، وھو ما یمثل 

  
  غیر  السكان إجمالي اإلعاقة   ذوي السكان

 بمؤسسات المشمولین
  غیر اإلعاقة  ذوي للسكان المئویة النسبة

 بمؤسسات المشمولین

 ٪0.80 1,970,499 16,387 سنوات  5 سن  تحت

 ٪5.50 5,151,301 281,123 سنة  17  إلى 5 من

 ٪9.80 16,349,031 1,608,392 سنة  64 إلى  18 من

 ٪39.10 3,008,037 1,177,239 فأكثر عاًما 65

 ٪11.60 26,478,868 3,083,141 اإلجمالي 
 

 المأوى يعدیم

عن  2017) خالل فترة زمنیة معینة عام HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان إدارة  تھأجر الذي لإلحصاء وفقًا
شخًصا بال مأوى   23,548األشخاص الذین لدیھم مأوى والذین یعیشون بال مأوى ممن یواجھون انعدام المأوى، ھناك  

في تكساس. ووالیة تكساس واحدة من خمس والیات تمثل جمیعھا نصف تعداد سكان البالد الذین عانوا من انعدام 
 ،2017  و  2016٪ من اإلجمالي الوطني في والیة تكساس. وخالل الفترة بین عامي    4بنسبة   2017المأوى في عام  

خالل الفترة بین عامي  ذلك،٪) بین جمیع الوالیات. ومع 1.8شھدت تكساس خامس أكبر زیادة في النسبة المئویة (
ن من انعدام المأوى ٪) في عدد األشخاص الذین یعانو 40.8شھدت تكساس أكبر نسبة انخفاض ( 2017 و 2007

انھیار الفئات السكانیة الفرعیة التي تعاني من انعدام المأوى بما في  2-17مقارنة بالوالیات األخرى. یوضح الشكل 
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ذلك األشخاص المشردین على نحو مزمن، والذین یعانون من أمراض نفسیة حادة، والذین یعانون من مشاكل مزمنة  
ین، واألشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز، والناجین من إلدمان المخدرات، وقدامى المحارب

 العنف المنزلي.

 اإلجمالي مأوى بال المأوى  ذوي المأوى  عدیمة السكانیة الفئات

 3,711 2,230 1,481 مزمن  بشكل المأوى عدیمي

 5,133 2,571 2,562 حاد   عقلي بمرض المصابون

 4,373 2,404 1,969 المزمن اإلدمان من یعانون الذین

 2,200 821 1,379 المحاربین قدامى
/    البشریة المناعة نقص بفیروس  المصابون

 342 176 166 اإلیدز

 3,768 1,175 2,593 المنزلي  العنف  من الناجون

 

 وأسرھم اإلیدز/  البشریة المناعة نقص بفیروس المصابون األشخاص

لزیادة التكالیف الطبیة أو فقدان القدرة على العمل وكسب الدخل أو الشعور بالعار، ربما یكون المصابون  نتیجة
بفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز عرضة لمخاطر فقدان الترتیبات السكنیة الخاصة بھم. وعلى الرغم من ارتفاع 

بفیروس نقص المناعة البشریة سنویًا، إال أن والیة تكساس شھدت انخفاًضا حاًدا في عدد عدد سكان تكساس المصابین  
الوفیات بین األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة. ووفقًا لما أفادت بھ إدارة الخدمات الصحیة الحكومیة 

 بین من 2015 عام نھایة في البشریة المناعة نقص بفیروس مصابة حالة 82,745 تشخیص تم فقد تكساس،  بوالیة
 سكان  بین من  2016  عام   نھایة  في  البشریة المناعة نقص بفیروس  مصابة  حالة 86,669  تشخیص  وتم  تكساس  سكان

 ھذا كان إذا اإلعاقة ذوي من اإلیدز/  البشریة المناعة نقص بفیروس المصابین األشخاص اعتبار ویمكن. تكساس
 لدیھ یعتبر أو بعاھة سجل الشخص لدى كان أو األقل، على الرئیسیة الحیاة أنشطة أحد من كبیر بشكل یحد المرض

 28. عاھة

 الوالیة

  األشخاص
 بفیروس المصابون

 المناعة نقص
 سكان من -البشریة

 17 الریف

  األشخاص
 بفیروس المصابون

 المناعة نقص
 سكان من -البشریة

 الحضر 

  األشخاص إجمالي
 بفیروس المصابین
 المناعة نقص

 18 البشریة

 السكان عدد إجمالي
  من  اموعاأل خالل

 2016إلى  2012

  لألشخاص المئویة النسبة
 المناعة نقص بفیروس المصابین

  مستوى على السكان بین البشریة
 الوالیة

 ٪0.33 26,956,435 86,669 78,550 3,922 اإلجمالي 

 
 2016في تكساس: التقریر السنوي لعام    HIVیولیو). تقریر مراقبة فیروس نقص المناعة البشریة    25،  2017إدارة والیة تكساس للخدمات الصحیة. ( 28

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

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

، 2015والتي أجریت عام  2015و 2011للدراسة االستقصائیة للمجتمعات األمریكیة على الفترة ما بین عامي  وفقًا
٪ من سكان تكساس الذین تزید أعمارھم 7.9من قدامى المحاربین في تكساس، وھو ما یمثل  1,539,655كان ھناك 

٪ من تعداد السكان البالغین 9.3، تم تحدید  2017ام  عاًما. وفقًا لإلحصاء الذي اُجرى خالل فترة زمنیة معینة ع  18عن  
 40,056، كان ھناك 2017الذین یعانون من انعدام المأوى على أنھم من قدامى المحاربین. وفي لیلة واحدة من عام 

٪) بال مأوى 98شخص من قدامى المحاربین یعانون من انعدام المأوى في الوالیات المتحدة، وكان جمیعھم تقریبًا (
 قدامى بین التشرد زاد ،2017 و 2016دار للمشردین بدون أطفال (بصفتھم الفردیة). وخالل الفترة بین عامي  في

 المحاربین  قدامى  في  مئویة  نسبة  ألكبر  الثالثة  المرتبة  في  تكساس  وكانت.  الوطني  الصعید  على٪    1.5  بنسبة  المحاربین
ة الواضحة بین قدامى دیموجرافیاالختالفات ال 27-2 الشكل یوضح٪. 24 بنسبة 2017و  2016 عامي بین المشردین

المحاربین وغیر المحاربین. ومن المحتمل بشدة أن یكون قدامى المحاربین في تكساس من الذكور ذوي البشرة البیضاء 
 29.اإلعاقة ذويومن غیر أصول إسبانیة و

  من ٪ اإلجمالي   
 اإلجمالي 

  قدامى
 المحاربین

  قدامى  من٪ 
 المحاربین

  قدامى غیر من
 المحاربین

  غیر من٪ 
  قدامى

 المحاربین
 18 أعمارھم تبلغ الذین السكان

 فأكثر عاًما
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 فقط البیضاء البشرة ذوي
 أفریقيمن أصل  أو أسود أمریكي

 ٪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 فقط األسیویون

 أالسكا سكان من أو أمریكي ھندي
 ٪0.5 85,495 ٪0.6 8,746 ٪0.5 94,241 األصلیین

  أو األصلیین ھاواي سكان من
 ٪0.1 13,292 ٪0.2 2,329 ٪0.1 15,621  األخرى الھادئ المحیط جزر

 ٪0.6 105,710 ٪2.2 34,011 ٪5.5 1,085,721 األخرى األعراق

 ٪1.8 326,161 ٪1.9 29,197 ٪1.8 355,358 أكثر أو عرقین

 ٪36.4 6,626,489 ٪17.7 267,761 ٪34.9 6,894,250 التیني أو إسبانیة أصول من

 ٪45.7 8,332,657 ٪66.2 1,001,970 ٪47.3 9,334,627 إسبانیة أصول من لیس ، أبیض

 ٪13.0 2,363,974 ٪27.5 415,799 ٪14.1 2,779,773 اإلعاقة ذوي

 
 ) إلى الكونجرس.AHAR( 2017، دیسمبر). تقریر تقییم المشردین السنوي لعام  2017إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة. ( 29

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

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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 تحلیل الدخل المنخفض والمتوسط 
 -بالمئة  43یمثلون حوالي  - 5,072مقاطعة مؤھلة، ھناك  140مجموعة من المجموعات ضمن  11,861من بین 

في   LMIالدخل المنخفض والمتوسط    ذوي). النسبة المئویة لألفراد  LMIمتوسط (المنخفض والدخل  ال  ذويمؤھلون ك
. تحدد الخریطة التالیة مجموعات كتلة التعداد الرسمي بالمئة 45جمیع أنحاء البلدان المؤھلة متشابھة، في حوالي 

 140بالمئة أو أكثر في المقاطعات الـ  LMI 51 للسكان التي یبلغ عدد سكانھا من منخفضي أو متوسطي الدخل
لوالیة تكساس، طبقاً إلدارة   2019) لعام  LMISDالمؤھلة باستخدام البیانات الموجزة للدخل المنخفض أو المتوسط (

  HUD.(30اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 

 
مجموعات جمیع الكتل، بناء على المسح المجتمعي  -طبقاً للوالیة   2019للعام المالي  LMISD"البیانات الموجزة للدخل المنخفض والمتوسط  30
 2019سبتمبر  27) لتبادل المعلومات، تم الدخول في HUD."، إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (2015- 2011مریكي األ
-groups-block-data-summary-mod-low-data/acs-summary-mod-low-/programs/acshttps://www.hudexchange.info

places/ 

 مقاطعة
 مجلس الحكومات

  HUDبحسب إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  LMISDمصدر البیانات: البیانات الموجزة للدخل المنخفض أو المتوسط 
Texas General Land Office - :برنامج التنشیط والتنمیة المجتمعیة 

 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 

 في المقاطعات المؤھلة LMIالدخل المنخفض والمتوسط  ذوي نسبة

 ٪51أقل من 
٪ وأكثر 51  

 أمیال 

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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 )SoVI( االجتماعي الضعف مؤشر 
 وعلى - المتحدة الوالیات أنحاء جمیع في للمقاطعات االجتماعي الضعف) SoVI( االجتماعي الضعف مؤشر یقیس
 جامعة في والضعف المخاطر بحوث معھد وضعھ الذي المؤشر، ھذا. البیئیة للمخاطر تعرضھا الخصوص، وجھ

ً  متغیراً  29 یضم  الجنوبیة، كارولینا ً  اجتماعیا  للمخاطر االستعداد على المجتمع قدرة  من الحد في تسھم  واقتصادیا
 في االختالفات فحص یسھل ُمقاِرن مقیاس ھو) SoVI( االجتماعي الضعف مؤشر. منھا والتعافي لھا واالستجابة

ً   یوضح  ألنھ  قیمة  أداة   وھو.  المقاطعات  بین  الضعف  بدوره  یسھم   والذي  االجتماعي،  الضعف  في  الجغرافي  التنوع  بیانیا
 غیر قدرة  توجد حیثما) SoVI( تماعياالج الضعف مؤشر ویبین. واإلصالح االستجابة على القدرة  في كبیر حد إلى

 من  للحد  الفعالیة  من  قدر  بأقصى  الموارد  استخدام   یمكن  وحیث  لھا،  واالستجابة  الكوارث  لمواجھة  التأھب  على  متكافئة
ً  الموجود الضعف  األول المقام في) SoVI( االجتماعي الضعف مؤشر بإعداد الخاصة البیانات مصادر وتأتي. مسبقا

 البیانات أفضل) SoVI( االجتماعي الضعف مؤشر بیانات وتجمع ھذا. المتحدة  الوالیات في السكان تعداد مكتب من
 األمریكي المجتمعيستبیان لإل الخمسیة والتقدیرات 2010 لعام المتحدة الوالیات في العشري التعداد من المتاحة

)ACS  .(االجتماعي  الضعف  مؤشر  أدناه   الخریطة  وتوضح  )SoVI  (لتنمیة  اإلجمالیة  للمنح  المؤھلة  مقاطعة  140  للـ 
 .تكساس والیة في) CDBG-MIT( الكوارث من للتخفیف المجتمعات

 المستوى على الخصائص بعض خالل من أعاله  الواردة ) SoVIیتم توضیح تفاصیل مؤشر الضعف االجتماعي (
 قدرة في تؤثر التي واالقتصادیة االجتماعیة الحالة في الخصائص ھذه إحدى وتكمن. الضعف على تؤثر التي الفردي

 استیعاب  من  المجتمعات  تمكن  الثروة   أن  فكرة   إلى  ذلك  ویرجع.  الخطرة   اآلثار  وتحمل  الخسائر  استیعاب  على  المجتمع
 العوامل وتتعلق. االستحقاق وبرامج االجتماعي الضمان وشبكات التأمین شبكات باستخدام  منھا والتعافي الخسائر
 تفرض العوامل ھذه  إن حیث واألصل العرق وكذلك الجنس بنوع االجتماعي الضعف مؤشر في المستخدمة األخرى
 الضعف   مؤشر  في  المستخدمة  اإلضافیة  العوامل  وتتمثل.  الكوارث  بعد  التمویل  فرص  على  وتؤثر  وثقافیة  لغویة  حواجز

 على كامل بشكل یعتمدون الذین األشخاص(أي  االجتماعیة والتبعیة الخاصة االحتیاجات ذوي السكان في االجتماعي
 التي الدیموجرافیة الخصائص من وغیرھا والمھنة، األسرة، وھیكل والتعلیم،)، البقاء أجل من االجتماعیة الخدمات

 .واألفراد للمجتمعات االجتماعي الضعف تحدید في تساعد

ى تقلیل المعاناة البشریة والخسارة االقتصادیة المتعلقة بتقدیم الخدمات وتعمل معالجة الضعف االجتماعي بشكل فعال عل
 االجتماعیة والمساعدة العامة بعد وقوع الكارثة.
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 التصنیف

 أمیال

 مجلس الحكومات
 مقاطعة

 مرتفع
 متوسط مرتفع
 متوسط
 متوسط منخفض
 منخفض

مصدر البیانات: مؤلف معھد أبحاث المخاطر ونقاط الضعف بجامعة ساوث كارولینا، مكتب األراضي العامة 
تصور تقدیري لبرنامج التنشیط والتنمیة المجتمعیة: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة  -بوالیة تكساس 

 NAD 1983تكساس 
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 االجتماعي الضعف مفھوم الوصف متغیرال
 المدنیین بین البطالة

)QCVLUN( التوظیف ھیكل المدنیین بین البطالة نسبة 

 الصناعات في العمالة
 التوظیف ھیكل االستخراجیة الصناعات في العمالة نسبة )QEXTRCT( االستخراجیة

 الخدمات قطاع في العمالة
)QSERV( التوظیف ھیكل الخدمات قطاع في للعمالة المئویة النسبة 

 العاملة القوة في اإلناث
)QFEMLBR( التوظیف ھیكل العاملة القوى في اإلناث نسبة 

 اإلسكان للمستأجرین المئویة النسبة )QRENTER( المستأجرون

 اإلسكان المتنقلة للمنازل المئویة النسبة )QMOHO( المتنقلة المنازل
 المأھولة غیر السكنیة الوحدات

)QUNOCCHU( اإلسكان المأھولة غیر السكنیة للوحدات المئویة النسبة 

 عن أعمارھم تقل الذین السكان
 عاًما 65 تبلغ أو سنوات 5

 )QAGEDEP( فأكثر

 65 تبلغ أو سنوات 5 عن أعمارھم تقل الذین للسكان المئویة النسبة
 السكاني الھیكل فأكثر

 أسر في یعیشون الذین األطفال
 السكاني الھیكل الوالدین كال یعولھا أسر في یعیشون الذین األطفال نسبة )QFAM( الوالدین كال یعولھا

 السكاني الھیكل العمر متوسط )MEDAGE( العمر متوسط

 السكاني الھیكل اإلناث نسبة )QFEMALE( اإلنات
 المرأة تعولھا التي األسر

)QFHH( السكاني الھیكل المرأة تعولھا التي األسر نسبة 

 وحدة لكل السكان عدد
)PPUNIT( السكاني الھیكل وحدة لكل السكان عدد 

 العرق/األصل لآلسیویین المئویة النسبة )QASIAN( اآلسیویون

 العرق/األصل للسود المئویة النسبة )QBLACK( السود
 أسباني أصل من المنحدرون

)QSPANISH( العرق/األصل أسباني أصل من للمنحدرین المئویة النسبة 

 األصلیین أمریكا سكان
)QINDIAN( العرق/األصل األصلیین أمریكا لسكان المئویة النسبة 

 واالقتصادي االجتماعي الوضع للفقر المئویة النسبة )QPOVTY( الفقر

 واالقتصادي االجتماعي الوضع دوالر سنویًا 200,000 من أكثر تكسب التي لألسر المئویة النسبة )QRICH( األثریاء
 الدخل من الفرد نصیب

)PERCAP( واالقتصادي االجتماعي الوضع الدخل من الفرد نصیب 

 الصف من أقل تعلیم مستوى
 واالقتصادي االجتماعي الوضع عشر الثاني الصف من أقل تعلیم لمستوى المئویة النسبة )QED12LES( عشر الثاني

 اإلسكان قیمة متوسط
)MDHSEVAL( واالقتصادي االجتماعي الوضع اإلسكان قیمة متوسط 

 اإلجمالي اإلیجار متوسط
)MDGRENT( واالقتصادي االجتماعي الوضع اإلجمالي اإلیجار متوسط 

 اإلیجار بأعباء المثقلة األسر
)QRENTBURDEN(  ٪واالقتصادي االجتماعي الوضع السكن نفقات على دخلھا من٪ 40 من أكثر تنفق األسر من 

 
 ): المنھجیة والقیود، "®SoVIسوزان ل. كاتر وكریستوفر ت. إمریتش ، "مؤشر الضعف االجتماعي ( 31

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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 االجتماعي الضعف مفھوم الوصف متغیرال
 االجتماعي الضمان إعانات

)QSSBEN( الخاصة االحتیاجات االجتماعي الضمان إعانات تتلقى التي لألسر المئویة النسبة 

 ثانیة كلغة اإلنجلیزیة اللغة
)QESL( 

 إجادة محدودیة مع ثانیة كلغة اإلنجلیزیة یتحدث لمن المئویة النسبة
 الخاصة االحتیاجات اإلنجلیزیة اللغة

 المسنین دور في المقیمون
)QNRRES( الخاصة االحتیاجات المسنین دور في المقیمین األفراد عدد 

 صحي بتأمین التمتع عدم
)QNOHLTH( االحتیاجات الخاصة  صحي تأمین لدیھم لیس الذین للسكان المئویة النسبة 

 سیارة وجود عدم
)QNOAUTO( الخاصة االحتیاجات سیارة بھا یوجد ال التي السكنیة للوحدات المئویة النسبة 

 التكلفة میسور اإلسكان تعزیز 
من برنامج مكتب الفئات األكثر تضرًرا وذوي الدخل المنخفض والمتوسط  والفئات الضعیفة واألفراد والعائالت  تاستفاد

 .كان من الصعب الوصول إلیھمالذین ولمساعدة مالكي المنازل المتضررین من إعصار ھارفي  (GLO) األراضي العامة
 

٪ من إجمالي اعتمادات البرنامج إلفادة األسر ذات الدخل المنخفض   70 إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ما ال یقل عن  وتحتاج
من اعتمادات برنامج مساعدة مالكي المنازل الذي تدیره الوالیة  ٪80 ، تم تخصیص2020 ینایر 29 من واعتباًرا  .والمتوسط

ة بسبب إعصار ھارفي أو إلعادة  ومنحھا للعائالت واألفراد ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط إلعادة تأھیل منازلھم المتضرر
للقیام بأعمال البناء أو   (HAP) متقدم لبرنامج مساعدة مالكي المنازل 2,200 الموافقة على طلبات ما یزید على تمت .بنائھا

 .2020 المساعدة في بناء المنازل التي یتم تشییدھا أو االنتھاء من تشییدھا اعتباًرا من ینایر
 

الرسوم البیانیة أدناه بیانات الدخل والبیانات الدیموجرافیة وبیانات األسر الخاصة ببرنامج مساعدة مالكي المنازل الذي   وتمثل
 .تدیره الوالیة

 

 
 2020/ 29/1البیانات اعتباراً من * 
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 .فئة من أكثر في یندرجون وربما أدناه  البیاني الرسم  في تمثیلھم  الوارد األفراد یتداخل ربما

 

من أصل 
 إسباني

من  أمریكي أسود أو
 أفریقي أصل

 أبیض

أخرى / غیر مذكورة 
156 

 * البیانات اعتباراً من 
 غیر ذلك / غیر مذكور أبیض أفریقيمن أصل أمریكي أسود أو  من أصل إسباني 2020/ 29/1

 ربة األسرة  المرأة

 18 سن تحت أطفال لدیھا التي األسر

أكبر أو سنة 65 عمر  

المرأة ربة األسرة، 
1378 

سنة أو أكبر،  65عمر 
1019 

األسر التي لدیھا أطفال 
 ، 18تحت سن 
649 

 2020/ 29/1* البیانات اعتباراً من 
 

 األسر التي لدیھا أطفال  المرأة ربة األسرة
 18تحت سن 

 سنة أو أكبر 65عمر 
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-CDBG( الكوارث من التعافي - المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامج اعتمدتھا التي المخصصات خالل من
DR (بأسعار  اإلیجار لمشاریع دوالر ملیار 1.1 على یزید ما تكساس والیة خصصت ھارفي، إعصار لمواجھة

 إلعادة  الالزمة المالیة االعتمادات لتوفیر الوالیة تدیره  والذي معقولة بتكلفة اإلسكان برنامج تصمیم  تم  وقد.  میسورة 
 المتأثرة  المناطق  في  معقولة  بتكلفة األسر المتعدد  واإلسكان  العام   اإلسكان  لمشاریع  الجدید  والبناء  البناء  وإعادة  التأھیل

 .بھما خاصة بأسعار میسورة  إیجاریة برامج ھیوستن ومدینة ھاریس مقاطعة من كال وتُنفذ.  ھارفي بإعصار

 إجراء خالل من الوالیة في بأسعار میسورة اإلیجار لبرنامج دوالر ملیون 135 یبلغ إضافي مبلغ تخصیص وسیتم 
 .ھارفي إعصار لمواجھة الكوارث من للتعافي تكساس والیة خطة على تعدیل

للمسنین في بومونت، وھي عبارة عن   Y، تم االنتھاء من إعادة تأھیل البنایة التي تأخذ شكل حرف  2019دیسمبر    في
وحدة یقع في مبنى جمعیة الشبان المسیحیین التاریخي. وھذا المشروع مخصص لخدمة كافة ذوي   40عقار مكون من  

إلیھا للمستفیدین من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة   الدخل المنخفض، وكبار السن، ویوفر أماكن إقامة یسھل الوصول
عزل المبنى وإحكامھ لیكون مقاوًما للماء من  وتم وساحة فناء في الھواء الطلق، ومخزن میداني للمواد الغذائیة.  

إلى ذلك، تم تركیب سقف قرمیدي جدید یفي  باإلضافة  .الداخل والخارج وذلك كجزء من إجراءات إعادة تأھیلھ
 .شادات المنطقة التاریخیة للحفاظ على سالمة المبنى في مواجھة الریاح العاتیةبإر

 .2020 فبرایرالتأھیل والبناء الجدید اعتباًرا من  إعادة  في المقبولة المؤجرة  الوحدات عدد التالي الجدول ویوضح

اإلجمالیة  خطة عمل المنح 
التعافي من  -لتنمیة المجتمعات

 (CDBG-DR)  الكوارث 

الوحدات الخاصة  
بذوي الدخل  

 المنخفض

الوحدات  
باألسعار  

 السوقیة 

إجمالي  
 الوحدات 

النسبة المئویة  
لذوي الدخل  

المنخفض  
 والمتوسط 

 مقدار المبلغ

 إعصار ھارفي
  )ملیون دوالر 57.8(

 دوالر  10,866,400 100٪ 210 0  210

 إعصار ھارفي
 :)ملیار دوالر 5.6 (

 برنامج الوالیة

3,840 960 
 

4,801 
 

80٪ 487,675,000 
 دوالر

 إعصار ھارفي
 :)ملیار دوالر 5.6(

 برنامج مقاطعة ھاریس

740 86 826 89.6٪ 224,500,000 
 دوالر

 إعصار ھارفي
 :)ملیار دوالر 5.6(

 برنامج مدینة ھیوستن

 416,736,754 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ینطبقال 
 دوالر

 1,139,778,154 ٪ 84.8 5,647 1,046 4,790 اإلجمالي 
 دوالر 

 



 

 321من  38صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 تقییم مخاطر الوالیة 
تحدد األقسام التالیة وتحلل جمیع مخاطر وآثار الكوارث الحالیة والمستقبلیة الھامة في خطة والیة تكساس لتخفیف 

 وتوفر أساًسا جوھریًا لألنشطة الموضحة في خطة العمل. خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر) SHMPالمخاطر (
SHMP  ھي عبارة عن خطة معتمدة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئFEMA بوالیة الطوارئ إدارة  تقام
) لتحدید RHAر الحكومیة () بصیاغتھا والحفاظ علیھا؛ إنھا نقطة االنطالق لتقییم المخاطر واألخطاTDEM(تكساس  
حددت مجموعة متنوعة ،  SHMP  تكساس. باإلضافة إلى استخدام خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطروالیة  مخاطر  

   .RHA من مصادر البیانات األخرى المخاطر واآلثار التي نوقشت خالل تقییم المخاطر

ھامة المحتملة للمخاطر المحددة التي تؤثر على ھذا على تقییم التأثیرات والمخاطر ال RHAیعمل تقییم المخاطر 
مجاالت الخدمة الحاسمة السبعة التالیة (المعروفة أیًضا باسم مجاالت السالمة المجتمعیة التابعة للوكالة الفیدرالیة 

  ):FEMA إلدارة الطوارئ

 السالمة واألمن 

 االتصاالت 

 المأوىالغذاء والماء و 

 النقل 

  الطبیةالصحة والرعایة 

 (إدارة) المواد الخطرة 

 (الكھرباء والوقود) الطاقة 

تعمل البرامج المقترحة في خطة العمل لضمان أن تكون مجاالت السالمة الحرجة ھذه أكثر مرونة وأن تكون قادرة 
لف ) تقلیل مخاطر فقدان األرواح واإلصابات وت2) العمل بشكل موثوق أثناء الكوارث المستقبلیة وبعدھا؛ (1على (

التعافي بعد وقوع كارثة. یتم أیًضا تقدیم المعلومات المتوقعة التي تم الحصول علیھا  ةسرعزیادة ) 3الممتلكات، و (
لكل خطر وتتعلق بخسارة الممتلكات المحتملة (بالدوالر)،  SHMPمن برنامج خطة والیة تكساس لتقلیل المخاطر 

  المحتملة، واإلصابات المحتملة.وخسارة المحاصیل المحتملة (بالدوالر)، والوفیات 

 ن یؤثران على والیة تكساس:  اھذا الخطرین الرئیسیین اللذ RHAیوضح تقییم المخاطر 

 فیضانات ساحلیة ونھریة شدیدة 

 األعاصیر والعواصف االستوائیة والكساد 
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 2018 المخاطر لتخفیف تكساس والیة خطة 2.8.1

من الوالیات والقبائل والحكومات المحلیة اعتماد وتحدیث خططھا  FEMAتطلب الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
بما في ذلك تمویل التخفیف. تعد  -سنوات كشرط لتلقي أنواع معینة من التمویل الفیدرالي  5لتخفیف المخاطر كل 

تكساس إلدارة الحالیة، التي یتم صیاغتھا وتحدیثھا بانتظام بواسطة قسم    SHMPخطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر  
تفصیلیًا  SHMPأحدث عملیة لتلبیة ھذا المطلب. توضح خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر ، TDEM الطوارئ

   من المخاطر الطبیعیة التي تؤثر على والیة تكساس. 18

 المخاطر في تكساس
 الفیضانات الساحلیة الشدیدة  

 األعاصیر، والعواصف المداریة، واالنخفاضات األرضیة
 الجفاف 

 ثلجیة العواصف ال    
 ينھرال الفیضان 

 األعاصیر  
 الغاباتق ائحر

 شدیدةالریاح ال  
 ويطقس الشتال

 برقال   
 البرد الشدید   
 الحرارة الشدیدة  

 يتآكل الساحلال      
 التآكل الداخلي    

 الھبوط األرضي  
 الزالزل  

نظرة عامة على كل خطر إلى جانب آثاره الخاصة على الحالة  SHMPتوفر خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر 
حسب شدة التأثیر المحتمل على الوالیة. أھم   SHMPبمرور الوقت. ثم تصنف خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر  

ر ) األعاصی2) الفیضانات الساحلیة الشدیدة؛ (1ثالثة مخاطر طبیعیة تواجھھا تكساس من حیث التأثیر االقتصادي ھي (
  ) الجفاف.3والعواصف المداریة والمنخفضات؛ و (

والمخاطر المرتبطة بھا المشار إلیھا في خطة  18كل واحد من األخطار الطبیعیة الـ  RHAیعالج تقییم المخاطر 
بینما یستشھد بمصادر إضافیة لتحدید مخاطر كل خطر وتأثیراتھ التي تؤثر  SHMPوالیة تكساس لتخفیف المخاطر  

 .FEMA على مجاالت السالمة السبعة المجتمعیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
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  الطبیعیة المخاطر تمثل أن المتوقع من، 2017 لعام) CHAMPS(  للتخفیف التخطیط ودعم  المجتمعیة المخاطر  تحلیل لتقریر اوفقً 
 . تكساس سكان على كبیًرا اقتصادیا تھدیًدا 2023و 2018 عامي بین الفترة خالل  القادمة

 

 ) 2023-2019التنبؤات باآلثار الناجمة عن المخاطر (
 المخاطر خسائر الممتلكات خسائر المحاصیل

 الفیضانات الساحلیة الشديدة دوالر 5،612،798،835 
 إعصار / استوائي دوالر 5,505,055,604 دوالر 1,830,531

 العاصفة / المنخفضات
 الجفاف دوالر 371,964,411 دوالر 3,486,150,916
 الثلوج دوالر 2,521,001,724 دوالر 166,637,326
 الفیضانات النھرية 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
 عاتیةالرياح 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
 بردال 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'17جمعیة تكساس الجغرافیة،   المصدر:
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   FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة المجتمعیة السالمة مجاالت  2.8.2

مجاالت سالمة مجتمعیة تتیح التشغیل المستمر   سبعبما مجموعھ    FEMAتستشھد الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  
) 4، (مأوى) الغذاء والماء وال3) االتصاالت (2) السالمة واألمن، (1للحكومة واألعمال الحرجة أثناء وقوع كارثة: (

 ) الطاقة. توفر مجاالت السالمة ھذه إطاًرا للمجتمعات7) المواد الخطرة و (6، (والرعایة الطبیة ) الصحة5النقل، (
تم ، FEMA لتحدید أولویات الخدمات الحیویة ومراجعتھا أثناء وقوع كارثة. وفقًا للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

تصمیم مجاالت السالمة المجتمعیة لتسلیط الضوء على مجاالت االستجابة ذات األولویة، وتعزیز الوعي على مستوى 
  جیبین أثناء الكوارث.المجتمع المحلي، وتعزیز جھود التنسیق بین المست

 RHAإطاًرا لتقییم المخاطر  FEMAتوفر مجاالت السالمة المجتمعیة التابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
تكساس. من خالل وصف الدروس المستفادة من الكوارث السابقة في تكساس والیة  لمناقشة مخاطر وتأثیرات مخاطر  

أموال المنح اإلجمالیة  صلإلى ضمان أن ت RHAمن خالل إطار مجاالت السالمة المجتمعیة، یھدف تقییم المخاطر 
 البرامج واألنشطة التي تقلل من مخاطر الخسائر في األرواحإلى  CDBG-MITالتخفیف -لتنمیة المجتمعات

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

یتكون كل مجال من مجاالت السالمة من مكونات متعددة یمكن أن تتغیر بناًء على موقف وخطر معین؛ تعكس ھذه 
الفیضانات واألعاصیر  ر كل خطر على المجتمع بشكل فرید. على سبیل المثال، تضربیثتأ یةالمكونات المتغیرة كیف

في فترة زمنیة قصیرة، في حین أن  أوائل المستجیبینبسرعة وتحتاج إلى مجموعة متنوعة من األنواع المختلفة من 
أوائل خطًرا مثل التآكل الساحلي ینطوي على احتمال حدوثھ خالل فترة طویلة من الزمن وبالتالي فإن تحدید أولویات  

 لیس لھ ما یبرره.المستجیبین 

  



 

 321من  42صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

السالمة  أوالً. 
 االتصاالت .ثانیًا واألمن 

لغذاء ثالثاً. ا
والماء 

 المأوىو
 النقلرابعًا: 

الصحة خامساً. 
والرعایة 

 الطبیة

سادًسا: 
المواد  
 الخطرة

 سابعًا: الطاقة

 شبكة الكھرباء المنشآت الرعایة الطبیة  الطریق السریع اإلجالء البنیة التحتیة  تطبیق القانون

تنبیھات، تحذیرات،  البحث واإلنقاذ
 رسائل

الغذاء / میاه 
 حركة المریض  النقل الجماعي  الشرب

الحطام  
الخطیر، 
 الملوثات

 الطاقة المؤقتة 

 الوقود    الصحة العامة  السكك الحدیدیة  المأوي واإلرسالیات 911 اإلطفاءدائرة 

خدمات 
 حكومیة

اتصاالت 
     إدارة الوفیات   الطیران سلع معمرة المستجیب

سالمة 
 المستجیب

الخدمات المالیة /  
 التأثیر االقتصادي

البنیة التحتیة  
 األعمال البحریة  للمیاه

سلسلة إمدادات  
الرعایة  
 الصحیة 

    

       خط أنابیب الزراعة     
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 األرضیة  واالنخفاضات  المداریة، والعواصف األعاصیر، 2.8.3

تتشكل األعاصیر والعواصف االستوائیة واالنخفاضات األرضیة التي تؤثر على والیة تكساس فوق المیاه االستوائیة 
الھواء الدافئ الرطب أعلى المحیط بالقرب من السطح، مما یخلق الدافئة في خلیج المكسیك أو المحیط األطلسي. یرتفع  

مساحة أقل من ضغط الھواء. ھذه المناطق ذات الضغط المنخفض النسبي تجذب الھواء الجدید من المناطق ذات 
الضغط العالي المحیطة. ثم تبدأ دورة اإلعصار السریعة، وتخرج شرائط المطر من جدار الریاح الذي یحیط بمنطقة 

میل مع الحفاظ على   1000مركزیة ذات الضغط الجوي المنخفض ("العین"). یمكن أن یزید قطر ھذه العواصف إلى  
 میل في الساعة. 200ریاح بالقرب من العین التي تقترب من 

میال في الساعة. عندما تتجاوز سرعة الریاح  39أقل من  ذات سرعة المنخفضات المداریة ھي عواصف مع ریاح
میالً في الساعة، یتم تصنیف ھذا التشكیل على أنھ عاصفة  74میالً في الساعة لكنھا تظل أقل من  39 المرصودة 

-إعصار رسمیًا. یستخدم مقیاس سفیرفقد تشكل میالً في الساعة،  74مداریة. بمجرد مالحظة وجود ریاح تزید عن 
 .5إلى الفئة  1اح، ویتراوح من الفئة سیمبسون، الوارد أدناه، لوصف شدة اإلعصار، استناًدا إلى سرعة الری

 مقیاس سافیر سیمبسون 

 سرعات الریاح المستمرة  الفئة 

 میل في الساعة  95 - 74 1

 میل في الساعة  110 – 96 2

 میل في الساعة  129  -  111 3

 الساعة میل في  156 -  130 4

 میل في الساعة وما فوق  157 5

 تاریخ إعصار تكساس 

تتضح  32قطعھ الفیضانات الشدیدة في بعض األحیان.توصفت والیة تكساس بأنھا والیة تتمیز بالجفاف الشدید الذي 
ھذه الظواھر من خالل تاریخ األعاصیر والعواصف االستوائیة، واالنخفاضات األرضیة. وصلت أربعة من األعاصیر 

إعصار ھارفي ھو أكثر األعاصیر أمطاًرا التي   33السبعة األكثر رطوبة في الوالیات المتحدة إلى الیابسة في تكساس.

 
 ، 2018ساس، أكتوبر إدارة الطوارئ في تكقسم ، SHMPخطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  32

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
سبتمبر،  19 ، نیكستار برودكاستنج، KXAN كریستین كوري، "العاصفة المداریة إیمیلدا، سابع أكثر األعاصیر أمطارا في سجل الوالیات المتحدة"،  33

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

 

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/
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العاصفة االستوائیة  34وصة من األمطار في نیدرالند، تكساس.ب 60.58تضرب الوالیات المتحدة مع سقوط أكثر من 
بوصة  41إیمیلدا ھي رابع عاصفة من حیث شدة األمطار في والیة تكساس مع تقاریر أولیة تشیر إلى تسجیل حوالي  

 2019.35من األمطار قرب بومونت في سبتمبر 

 السنة  اسم العاصفة  
 أعلى ھطول لألمطار 

 (قیاساً بالبوصة)  
 إعصار ھارفي 

2017 60.58 
 (تكساس) 

 حارة العاصفة االستوائیة 
2018 58 

 (ھاواي) 

 إعصار ھیكي
1950 52 

 (ھاواي) 

 میلیاأالعاصفة االستوائیة 
1978 48 

 (تكساس) 

 إعصار إیزي 
1950 45.2 

 فلوریدا 

 العاصفة االستوائیة كلودیت 
1979 45 

 (تكساس) 

 العاصفة االستوائیة إیمیلدا 
2019 40.7936 

 (تكساس) 

أدت شدة األمطار والریاح الناجمة عن األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة إلى الدمار الشامل 
أكبر كارثة طبیعیة دمویة  1900والموت في جمیع أنحاء والیة تكساس. یعتبر إعصار جالفستون الذي وقع في عام 

میالً في الساعة  135والیة بریاح تزید سرعتھا عن في التاریخ األمریكي؛ ضرب ھذا اإلعصار من الفئة الرابعة ال

 
ائیة في تكساس "التقییم الحكومي الخاص بالفیضان، تقریر مقدم إلى الھیئة التشریعیة، الدورة التشریعیة السادسة والثمانون"، ھیئة تنمیة الموارد الم 34

TWDB 2019، ینایر ، 
Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-http://www.texasfloodassessment.com/doc/State 

سبتمبر،  19 ، نیكستار برودكاستنج، KXAN سابع أكثر األعاصیر أمطارا في سجل الوالیات المتحدة"، كریستین كوري، "العاصفة المداریة إیمیلدا،   35
2019 ، 

record/-us-on-cyclone-tropical-wettest-7th-imelda-storm-log/tropicalb-https://www.kxan.com/weather/weather 
 ، NWSChatسبتمبر " NOAA ،27اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي "تقریر ما بعد األعاصیر المداریة. . . العاصفة االستوائیة إیمیلدا،  36
 ، 2019 ، 

https://nwschat.weather.gov/p.php ؟PSHHGX-ACUS74-KHGX-pid=201909272034 
 

http://www.texasfloodassessment.com/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf
https://www.kxan.com/weather/weather-blog/tropical-storm-imelda-7th-wettest-tropical-cyclone-on-us-record/
https://nwschat.weather.gov/p.php%D8%9Fpid=201909272034-KHGX-ACUS74-PSHHGX
https://nwschat.weather.gov/p.php%D8%9Fpid=201909272034-KHGX-ACUS74-PSHHGX


 

 321من  45صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

من أفراد المجتمع  12,000إلى  6,000قدًما مما أدى إلى مقتل ما یقرب من  15ومد عاصفي یصل ارتفاعھ إلى 
 37مبنى. 600,3وتدمیر 

في سقطت  63إعصاًرا إلى الیابسة في الوالیات المتحدة القاریة، منھا  289، وصل 2016و  1851بین عامي 
من األعاصیر والعواصف االستوائیة والمنخفضات تكساس. ویشمل  15، ضرب أكثر من 2000منذ عام  38تكساس.

)، إعصار 2003)، إعصار كلودیت (2002)، العاصفة االستوائیة فاي (2001ما یلي: العاصفة االستوائیة ألیسون (
)، 2008)، إعصار آیكي (2008دوللي (  )، إعصار2007)، إعصار إیرین (2007)، إعصار ھامبرتو (2005ریتا (

)، العاصفة 2010(  2)، االنخفاض األرضي االستوائي  2010إعصار ألیكس (39)،  2010(  ھرمینالعاصفة االستوائیة  
)، 2013)، إعصار إنجرید (2012یزك (أ)، إعصار 2011)، العاصفة االستوائیة لي (2011االستوائیة داون (

 ةائیاالستو  عاصفة)، ال2017)، إعصار ھارفي (2017)، العاصفة االستوائیة سیندي (2015العاصفة االستوائیة بیل (
 40،41).2019إیمیلدا (

 

 

  

 
 ،NOAA اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي : تذكُّر أكثر الكوارث الطبیعیة ھالكاً في التاریخ األمریكي، "1900"إعصار جالفیستون لعام  37

s/sep13/galveston.htmlhttps://oceanservice.noaa.gov/news/feature 
أكتوبر  2من منظور تاریخي، "فیسكال نوتس، مراقب تكساس، تم الدخول في  -: األعاصیر الرئیسیة في تكساس والوالیات المتحدة 1"الملحق  38

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

 ، 2010سبتمبر  10ھولي ریبیك، "العاصفة االستوائیة ھرمین"، األعاصیر / األعاصیر المداریة، ناسا،  39
https://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2010/h2010_Hermine.html 

 ، 2010ینایر   6، (NWS)دیفید روث، "تاریخ إعصار تكساس"، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  40
https://www.weather.gov/media/lch/events/txhurricanehistory.pdf 

، NOAA اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي "، تقاریر األعاصیر المداریة، المركز الوطني لألعاصیر، 2011"موسم األعاصیر األطلسیة  41
 ، 2019أكتوبر  2تم الدخول في 

https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/index.php؟season=2011&basin=atl 

العاصفة 
 االستوائیة ألیسون

 إعصار كلودیت

 إعصار ایرین
العاصفة 

 االستوائیة ھیرمین

 2الضغط االستوائي 
 

 إعصار أیزك

 إنجریدإعصار 

العاصفة االستوائیة 
 بیل

 إعصار ھارفي

الضغط االستوائي 
 إیمیلدا

أعاصیر دوللي و 
 آیك

 العاصفة االستوائیة 
 فاي

العاصفة االستوائیة 
 إعصار ریتا داون

 إعصار ھامبرتو
العاصفة  

 االستوائیة ألیسون

العاصفة االستوائیة 
 سیندي

 إعصار ألیكس

https://oceanservice.noaa.gov/news/features/sep13/galveston.html
https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/2018/special-edition/history.php
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%D8%9Fseason=2011&basin=atl
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/index.php%D8%9Fseason=2011&basin=atl


 

 321من  46صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 أعاصیر ریتا، آیك، دوللي، وھارفي  

قدمت كل عاصفة   42،43،44،45ملیار دوالر.،  283كان لألعاصیر ریتا، دوللي، إیك، وھارفي أثر إجمالي تقریبي قدره  
 تحدیات وتأثیرات ومخاطر مختلفة لكل من المجتمعات الساحلیة في تكساس والمقیمین على مستوى عموم الوالیة.

 

 

 

 
 ،2017سبتمبر،  21 ھیوستن كرونیكل، عاًما جعلنا إعصار ریتا نفقد عقولنا في ھیوستن "،  12كارول كریستیان، كریج ھالفاتي، "منذ  42

9236850.php-Rita-weather/hurricanes/article/Hurricane-tonhttps://www.chron.com/news/hous 
 ، 2011، نوفمبر TAMUخدمة تمدید ھندسة تكساس،  تقریر عن تأثیر اإلعصار آیك،  43

https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf 
 ، 2008أغسطس  4 إنشورانس جورنال، دوالر"، ملیون  750"تكالیف األضرار الناجمة عن إعصار دوللي قد تصل إلى  44

features/2008/08/04/156680.htm-https://www.insurancejournal.com/magazines/mag 
 ، 2019أكتوبر  2تصاد تكساس، "فیسكال نوتس، مراقب تكساس، تم الدخول في "عاصفة لن تُمحى من الذاكرة: إعصار ھارفي واق 45

edition/impact.php-notes/2018/special-https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal 
 تصویر بواسطة سالح المھندسین بالجیش األمریكي.تم ال 46

 

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 ریتا 

على طول  3كإعصار من الفئة  2005وصل إعصار ریتا إلى الیابسة بعد أسبوع من إعصار كاترینا في سبتمبر 
العاصفة على طول ساحل تكساس لویزیانا. بینما كان من المتوقع أن تكون ھیوستن في طریق ریتا المباشر، ھبطت 

 15نھر سابین، وأصابت مدینتي بورت آرثر وبومونت مباشرة. وصل ارتفاع العاصفة التي ضربھا إعصار ریتا إلى  
میًال في الساعة وأمطار تتسبب في أضرار ھائلة للفیضانات والریاح. خلف   115قدًما، مصحوبة بریاح بلغت سرعتھا  

  47ملیار دوالر. 18.5ضرار تقدر بـ قتیالً وتسبب في إجمالي أ 19إعصار ریتا 

 أعاصیر دوللي وآیك 

میًال جنوب كوربوس كریستي كإعصار من الفئة   80، وصل إعصار دوللي إلى الیابسة على بعد  2008یولیو،    8في  
أمتار من العاصفة. أمطار غزیرة جاءت مع ھذه العاصفة   3إلى    2میًال في الساعة و    80األولى مع ریاح تبلغ سرعتھا  

 ملیار دوالر كتعویضات. 1طیئة الحركة. لم یتم اإلبالغ عن وفیات؛ ومع ذلك، تكبدت الوالیة أكثر من ب

میالً  110مع ریاح تصل سرعتھا إلى  2، وصل إعصار آیك إلى الیابسة كإعصار من الفئة 2008سبتمبر  13في 
 30قتیالً مع  112خلفت ھذه العاصفة  قدًما في مدینة جالفیستون. 20یصل إلى  اشتداد ھبوب العاصفةفي الساعة و

ملیار دوالر من الخسائر االقتصادیة. بسبب ھذه الخسائر، یعد  140ملیار دوالر من أضرار الممتلكات وأكثر من 
 48إعصار آیك أحد أكثر األعاصیر المدمرة في تاریخ الوالیات المتحدة.

 إعصار ھارفي 

 4، كإعصار من الفئة 2017أغسطس  25استوائیًا متجدًدا، في  ھبط إعصار ھارفي، الذي كان في البدایة منحدًرا
بالقرب من روكبورت، حیث جلب معھ ریاًحا سرعتھا تبلغ ثالثة أرقام وأمطار غزیرة؛ تراوحت مجامیع ھطول 

أیام، مما یجعلھا أكثر  7بوصة على مدار  60بوصة إلى أكثر من  20األمطار المحلیة في جنوب شرق تكساس من 
حالة وفاة بشریة على  82تسبب اإلعصار في فیضانات كارثیة و 49ر أمطارا في تاریخ الوالیات المتحدة.األعاصی

أیام. یتجاوز التأثیر الكلي إلعصار  6ویرجع ذلك جزئیاً إلى توقف نظام الطقس فوق ساحل تكساس لمدة  50األقل،
 ملیار دوالر. 125ھارفي 

  

 
 ، 2015سبتمبر  22جون أردمان، "یجب أال ینسى إعصار ریتا أبدًا"، قناة الطقس،   47

sep2005#4-texas-louisiana-forgotten-rita-torms/hurricane/news/hurricanehttps://weather.com/s 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في GLO"أعاصیر آیك ودوللي"، تنمیة المجتمع وتنشیطھ، مكتب األراضي العامة  48
 overview.pdf-disaster-ike-http://www.glo.texas.gov/recovery/files/hurricane 

 ، 2019، فبرایر  FEMA P ،FEMA)-(2022 إعصار ھارفي في تكساس، تقریر فریق تقییم التخفیف،  49
 -data/1551991528553-library-https://www.fema.gov/media

2022_FINAL_508c.pdf-9bb91b4bfe36f3129836fedaf263ef64/995941_FEMA_P 
، 'الواشنطون بوست، حالة وفاة، ولم تحدث إصابات جماعیة على اإلطالق 82"مسؤولو تكساس: بلغت حصیلة وفیات إعصار ھارفي  إیفا  مورافیك،  50

 ، 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.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


 

 321من  48صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

  والعواصف   عاصیرأل ل  FEMA  الطوارئ  إلدارة   الفیدرالیة   للوكالة   التابعة  المجتمعیة  السالمة   مكونات  2.8.4

 األرضیة  واالنخفاضات  المداریة،

 السالمة واألمن 

یخلق عدم القدرة على التنبؤ وضخامة األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات احتمال وقوع جھود  المخاطر:
استجابة فوضویة وأضراًرا بالخدمات العامة والبنیة التحتیة. یخلق ھذه األنواع من المخاطر الحاجة المحتملة آلالف 

المیدانیون، وعملیات إنقاذ المروحیات والقوارب من  لمساعدة المناطق المتأثرة. یمثل المستجیبون أوائل المستجیبین
الفرق الفیدرالیة والمحلیة، والمنظمات غیر الربحیة، جزًءا من ھذه الحاجة المحتملة. مثال على أحد الفرق المحلیة ھو 

لنشطین من المستجیبین ا 240لخدمات اإلرشاد الھندسیة تكساس إیھ آند إم. یضم ھذا الفریق أكثر من  1فرقة العمل 
تضم مجموعة المستجیب األول التي ال تھدف إلى الربح  51بما في ذلك طائرات الھلیكوبتر واإلنقاذ في مجال المیاه.

من فنیي  111مستجیًبا أرضیًا و  138من مشغلي قوارب اإلنقاذ و  50عضًوا نشًطا من بینھم  397"تكسار"، 
الفیدرالیین و ةالوالیجرد مثالین على اآلالف من مستجیبین ھاتان المنظمتان ھما م 52الفیضانات والمیاه السریعة.

 والمحلیین الذین ینتشرون أثناء األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة.

 

 
 ، 2019أكتوبر  2التابعة لتكساس إیھ آند إم، البحث واإلنقاذ الحضري، تم الدخول في  1قوة العمل  51

https://texastaskforce1.org/ 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في "TEXSARفریق تكساس للبحث واإلنقاذ " 52

us/-https://www.texsar.org/about 
 تصویر الرقیب دانییل مارتینیز، الحرس الوطني الجوي األمریكي. 53

 

https://texastaskforce1.org/
https://www.texsar.org/about-us/
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أوائل في حین أن إدارة الطوارئ منظمة بشكل كبیر في جمیع أنحاء والیة تكساس، إال أن العدد اإلجمالي وتنوع 
دم التنظیم. حددت المطلوبین أثناء اإلعصار أو العاصفة المداریة أو االنخفاضات األرضیة، یخلق خطر عالمستجیبین  

 54الوالیة الحاجة إلى تدریب وتنسیق إضافي بین جمیع الشركاء والفرق العاملة في جھود االستجابة.

 

باإلضافة إلى شبكة المستجیبین الھائلة األولى ھذه، توجد شبكة معقدة من مزودي الخدمات الحكومیة والبنیة التحتیة 
مدینة أو مدینة فردیة تشكل منطقة ساحل  130في مسار األعاصیر. یوجد في جنوب غرب تكساس وحدھا أكثر من 

لمدارس، وإدارة الشرطة، والمرافق اإلصالحیة، وغیرھا دارتھ الخاصة في المدینة، ونظام اإالخلیج؛ كل مجتمع لھ 
كل ھذه المرافق لدیھا القدرة على تحمل أضرار الریاح أو الفیضانات. یمكن  56من الخدمات والبنیة التحتیة للمجتمع؛

 أن تمنع ھذه األضرار الطالب من العودة إلى المدرسة أو تأخیر الخدمات الحكومیة لفترة متواصلة.

تؤدي األضرار المحتملة وجھود االستجابة غیر المنظمة إلى خسائر اقتصادیة باإلضافة إلى إصابات وإلى  قد اآلثار:
خالل المزید من الخسائر في األرواح. على سبیل المثال، فإن العدد الكبیر من األفراد الذین یعملون في جھود اإلنقاذ 

معات المتضررة. غرقت قاعات المدینة ومراكز إدارة جعل من الصعب تنسیق جھود اإلنقاذ في المجتإعصار ھارفي 
الطوارئ في جمیع المناطق المتأثرة مما جعل االستجابة أكثر صعوبة. تم غمر الطرق الرئیسیة أو تعرضت للسد 

 .اتنخفاضبسبب الحطام خالل األعاصیر الماضیة والعواصف االستوائیة واال

 
 ، 83، صفحة 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، نوفمبر  عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،   54

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 تصویر كابتن مارثا نیجریل، الحرس الوطني للجیش. 55
 ،   2019أكتوبر  4، تم الدخول في GAC-H"الدلیل اإلقلیمي"،  56

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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رئ أو قاعات المدینة، فإن المستجیبین لم یتمكنوا من الوصول إلى ھذه وبالتالي، حتى لو لم تغمر المیاه مراكز الطوا
المراكز أو تعریض أنفسھم للخطر في محاولة للقیام بذلك. تعرض ھیكل القیادة خالل إعصار ھارفي لمزید من التحدي 

وجھاتھم المحددة  بسبب االرتباك الواقع خالل األدوار المسندة الناتجة عن عدم قدرة المستجیبین على الوصول إلى
 57بسبب الطرق التي أغلقت أو غمرتھا المیاه، واستبدالھم الحقًا بأولئك المستجیبین الذین لم یواجھوا تلك العقبات.

 االتصاالت 

یمكن للریاح الشدیدة التي تصاحب األعاصیر والعواصف المداریة أو المنخفضات تدمیر خطوط الكھرباء  المخاطر:
ا من المعدات المماثلة. یؤدي ھذا إلى خلق موقف قد ال یتمكن فیھ أفراد المجتمع من الوصول وأبراج االتصاالت وغیرھ

عن طریق إعاقة تدفق المعلومات بین الزمالء  أوائل المستجیبینقد تعیق أنظمة االتصاالت المتأثرة أیًضا وللمساعدة. 
 وتعطیل الجھود المنسقة.

تجلب الشبكة الواسعة من المستجیبین بعد اإلعصار أو العاصفة المداریة أو االنخفاضات مجموعة متنوعة من أنظمة 
موعات االستجابة وبروتوكوالت االتصال إلى المنطقة المتضررة، مما یخلق احتماًال لفشل أو تشویش التواصل بین مج

الحالیة من االرتباك المحتمل لیس فقط بین متنوعة الالمختلفة. تزید مجموعة منصات وسائل اإلعالم االجتماعیة 
 المستجیبین، ولكن مع أفراد المجتمع الذین یحتاجون إلى المساعدة.

كمیات ھائلة من المعلومات  تخلق مشكالت االتصال المزدوج ھذه الفرصة لنشر المعلومات الخاطئة، حیث یتم تبادل
الھامة، ولكن قدرة الموظفین على معالجة اھتمامات أفراد المجتمع محدودة. مع ھطول األمطار والریاح المصاحبة 
لألعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة، فإن ھذه الفجوة في التواصل بین األنظمة والبروتوكوالت 

اصل عبر وسائل التواصل االجتماعي من ناحیة أخرى، تخلق فرصة لعدم الیقین في المختلفة من جھة، وطوفان التو
وجھود وأنشطة اإلنقاذ. إن عدم الیقین ھذا ینطوي على إمكانیة أن یؤدي المستجیبون  صادرتحدید أولویات تزوید الم

عدة التي یحتاجونھا بینما إلى الخروج لظروف الریاح أو الفیضانات المجھولة وعدم حصول أفراد المجتمع على المسا
 ھم محاصرون في میاه عمیقة.

باإلضافة إلى مخاطر التواصل، یمكن أن یتضاعف التأثیر االقتصادي المحتمل لألعاصیر والعواصف المداریة 
واالنخفاضات بسبب العدد الھائل من الصناعات التي یمكن أن تكون في المسار المباشر لإلعصار أو العاصفة المداریة 

الكساد، وكذلك أي صناعات متعلقة بھذه القطاعات الرئیسیة داخل وخارج المناطق المتأثرة. قد یكون ھذا صحیًحا أو 
بشكل خاص في المجتمعات التي یوجد فیھا تركیز لصناعة معینة. على طول ساحل خلیج تكساس، تسود صناعة النفط 

ویمكن للفیضانات والریاح   58الصناعة في المنطقة.  وظائف خاصة بھذه   3والغاز، حیث توجد وظیفة واحد من بین كل  
الشدیدة التي تأتي مع األعاصیر إتالف مصافي تكریر النفط، وإغالق الموانئ الرئیسیة في المنطقة التي تصدر ھذه 

ه األساسیة للنقل. قد یؤدي اإلضرار واإلغالق إلى توقف اإلنتاج أو تأخیراألخرى المنتجات، وإغالق أو إتالف البنیة 

 
 ، 2018مایو  29 مجلة ھیوستن لألعمال، جین بارا، "مقاطعة ھاریس تنشر تقریًرا عن إعصار ھارفي"،  57

hurricaneharvey.html-on-report-publishes-county-https://www.bizjournals.com/houston/news/2018/05/29/harris 
 ،GAC-Hاالقتصادیة لساحل الخلیج،  ،" منطقة التنمیة2014- 2014"استراتیجیة التنمیة االقتصادیة الشاملة عن  58

plan.aspx-development-economic-district/regional-development-economic-coast-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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في صناعات النفط والغاز، وكذلك جمیع السلع األخرى التي یتم استیرادھا أو تصدیرھا من ھذه المنشآت.  ما یضیف 
 إلى ھذا التعقید خسائر الممتلكات الشخصیة ألفراد المجتمع في المجتمعات المتضررة.

 59ملیون عمیل خالل إعصار آیكي.   4.5عمیل الطاقة، مقارنة بـ    336,000خالل إعصار ھارفي، فقد حوالي    اآلثار:
خالل إعصار ھارفي، أفادت لجنة االتصاالت الفیدرالیة أن ثالث مقاطعات في تكساس تعاني من انقطاع خدمات 

ائي وتعطل موقع الخالیا ناتًجا جزئیًا عن كان انقطاع التیار الكھرب 60بالمئة. 80اتصاالت الھاتف الخلوي یزید عن 
غمر المحطات الفرعیة بالفیضانات، وعن إضرار المیاه بالمعدات ذات الصلة، وخطوط الطاقة المتعطلة في جمیع 

 61أنحاء المنطقة المتأثرة.

ظار طویلة لذوي إلى جانب انقطاع التیار الكھربائي، تؤدي أنظمة االتصاالت الغارقة المغمورة بالماء إلى أوقات انت
الحاجة. غمر إعصار ھارفي أنظمة الطوارئ التقلیدیة، مما أدى إلى تواصل األفراد من خالل الوسائل غیر التقلیدیة. 

خالل إعصار ھارفي، بسبب العدد الھائل من األفراد الذین یحاولون  911لم یتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى 
مكالمة  21,000فقط أكثر من  211تلقت  ذلك؛بدالً من  211و  311بأرقام  االتصال، مما أدى إلى اتصال السكان

ھذا والتواصل مع أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي.    62في مدینة ھیوستن خالل أسبوع إعصار ھارفي.
 .صادرأدى إلى التشویش حول مكان توجیھ الم

تلقى كًما ھائًال من المكالمات  یالطوارئ في تكساس  قسم جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع الذین طلبوا المساعدة، كان 
من موظفي الحكومة المحلیة والمسؤولین الذین یحتاجون إلى المساعدة. وبالمثل، أثناء العاصفة االستوائیة إیمیلدا، 

 911.63ائًال من االتصاالت عبر خدمة كانت دائرة شرطة مدینة بومونت تتلقى كًما ھ

. وبلغ إجمالي ودولليكما حدثت آثار اقتصادیة كبیرة خالل العواصف الماضیة بما في ذلك إعصار ھارفي وإیك 
مصفاة  14تم إغالق ما یقرب من  64ملیار دوالر؛ 5.91التي تم التحقق منھا حوالي إعصار ھارفي التجاریة خسائر 

بالمئة من إمكانیات تكریر الغاز في البالد. إغالق الموانئ في  17و ما یمثل أكثر من نفط خالل إعصار ھارفي وھ 

 
لعامة، رافیس بوبینیك، "على الرغم من أن انقطاع التیار الكھربائي كان محدودا، كشف ھارفي عن تحدیات جدیدة للشبكة"، ھیوستن وسائل اإلعالم ات 59

 ، 2017نوفمبر  2جامعة ھیوستن، 
-outages-power-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 تقدیمي حول استجابة لجنة االتصاالت الفیدرالیة ألعاصیر ھارفي، إیرما وماریا" لجنة االتصاالت الفیدرالیة،  60

maria-and-irma-harvey-hurricanes-response-fcc-presentationhttps://www.fcc.gov/document/ 
أغسطس  30 ھیوستن كرونیكل، ریان ماي ھاندي، فرناندو ألفونسو الثالث، "تم اإلبالغ عن انقطاع التیار الكھربائي في أعقاب إعصار ھارفي"،  61

2017 ، 
-for-loss-power-power-has-still-weather/hurricaneharvey/article/Houston-https://www.chron.com/news/houston

13912902-11968986.php#photo-hundreds 
 ، 2017دوق اإلغاثة الخاص بإعصار ھارفي إلى تقییم من المرحلة األولى"، معھد كیندر لجامعة رایس للبحوث الحضریة، نوفمبر "یحتاج صن 62

2.pdf-tes/g/files/bxs1676/f/documents/Phase1_PostHarveyAssessment_11130217https://kinder.rice.edu/si 
ماني فرناندیز، مارجریت توال، ریك روخاس، سارة میرفوش، نیكوالس بوجیل بوروز، جون شوارتز، عدیل حسن، "إعصار إیمیلدا یجتاح تكساس  63

 ، 2019سبتمبر  20 نیویورك تایمز، مع أمطار فیضیة"، 
imelda.html-flooding-beaumont-https://www.nytimes.com/2019/09/19/us/houston 

 ، 9201أكتوبر  1، تم الدخول في Texas General Land Office" تنمیة المجتمع وتنشیطھ، 2017"إعصار ھارفي  64
harvey/index.html-plans/hurricane-https://recovery.texas.gov/action 

 

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
https://recovery.texas.gov/action-plans/hurricane-harvey/index.html
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كان  65ملیار دوالر من الخسائر االقتصادیة. 2.5حولھا لمدة أسبوع تقریبًا مما یمثل وحده أكثر من ما ھیوستن و
إجمالي مؤسسات األعمال في   بالمئة من 26إلعصار آیك تأثیر اقتصادي كبیر. خالل إعصار آیك، كان ما یقرب من 

 تكساس في طریق اإلعصار، حیث تأثرت الشركات الصغیرة المملوكة محلیًا بدرجة كبیرة

 

واألضرار الكبیرة وتدمیر المنازل ھي أیضا نتیجة مباشرة لألعاصیر الماضیة. جنبا إلى جنب مع اآلثار االقتصادیة،  
ملیار دوالر من إجمالي األضرار التي لحقت بالمنازل كانت ناجمة عن إعصار آیك. باإلضافة إلى  3.4ما یقرب من 

تابع للھیئة الفیدرالیة من المتقدمین لبرنامج المساعدة اإلسكانیة ال 109,045ذلك، تمت الموافقة على ما یقرب من 
في بعض الحاالت، كما ھو الحال في  67ملیون دوالر. 20الذي بلغ إجمالي قیمتھ أكثر من  FEMAإلدارة الطوارئ 

مسكنًا ظل صالحاً  3,400فقط من بین  14مدینة بریدج سیتي الصغیرة الواقعة على طول ساحل الخلیج حیث أن 
وقد شوھد وضع مماثل خالل إعصار ھارفي حیث تم 27للسكن بعد إعصار آیك، تم تدمیر كامل مساكن المجتمع. 

 
 ، 23صفحة ، 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، نوفمبر  عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس، 65

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ، 2008، سبتمبر (NWSیئة األرصاد الجویة الوطنیة (تم التصویر بواسطة ھ 66

https://www.weather.gov/hgx/projects_ike08_bolivar2 
 ، 2011، نوفمبر TAMUخدمة تمدید ھندسة تكساس،  تقریر عن تأثیر اإلعصار آیك،  67

https://www.thestormresource.com/Resources/Documents/Full_Hurricane_Ike_Impact_Report.pdf 
 

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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شخًصا للحصول على المساعدة الفردیة من الھیئة الفیدرالیة إلدارة   632,289دم  تق  68منزل.  300,000تدمیر أكثر من  
یوضح اإلعصار ھارفي أیًضا طریقة أخرى تؤثر بھا  69لم تستوف احتیاجاتھم. 584,213الطوارئ من بینھم 

 70انخفاض في مخزون اإلسكان المیسور التكلفة. -األعاصیر على السكن 

 

في الوقت الحاضر، ال یزال یتم اإلبالغ عن اآلثار االقتصادیة والسكنیة لالنخفاضات األرضیة المداریة بسبب إیمیلدا. 
منزل قد غمرتھا المیاه بسبب   2000إلى   500، ذكرت ویني، تكساس أن ما یقرب من  2019سبتمبر  19اعتبارا من 

سبتمبر؛ منازل مقاطعة جیفرسون التي  19نقاذ اعتباًرا من أسرة تنتظر اإل 50العاصفة. أفادت مقاطعة جیفرسون أن 
، أبلغت 2019سبتمبر  24ذلك أثناء العاصفة االستوائیة إیمیلدا. اعتباًرا من حدث لھا لم تغرق خالل إعصار ھارفي 

 
 ، 2017سبتمبر  NPR ،1لن تكون سھلة، " خلفإلى ال منزل على األقل. العودة 100،000بام فیسلر، "تأثر بإعصار ھارفي  68
-in-back-moving-harvey-by-affected-were-homes-000-100-least-https://www.npr.org/2017/09/01/547598676/at

easy-be-wont 
أبریل  20تنمیة المجتمع وتنشیطھ، مكتب األراضي العامة،  ، 1الجولة  -، إعصار ھارفي 3خطة والیة تكساس من أجل التعافي من الكوارث: التعدیل  69

2019 ، 
approved.pdf-amend3-sap-harvey/5b-reports/hurricane-requirements-https://recovery.texas.gov/files/hud 

، 2017سبتمبر  1 رویترز،  "ضربة أخرى من ھارفي: من المحتمل أن ترتفع أسعار وإیجارات المنازل في ھیوستن، "   70
-rents-prices-home-houston-harvey-from-blow-realestate/another-harvey-storm-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1BC5QY-rise-to-likely 
 تصویر الرقیب دانییل مارتینیز، الحرس الوطني الجوي األمریكي. 71

 

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 ملیون دوالر من أض  24.5منزل متضرر وأن ھناك أكثر من    5000المقاطعات المتأثرة ذاتیا عن وجود أكثر من  
 DR.(72،73-4466البنیة التحتیة العامة بسبب العاصفة االستوائیة إیمیلدا (

 لمأوىالغذاء والماء وا 

إن طوفان المیاه والریاح الشدیدة التي تأتي مع األعاصیر والعواصف المداریة والمنخفضات لدیھا القدرة  المخاطر:
جة المیاه ومیاه الصرف الصحي وغیرھا من البنى على إغالق محالت البقالة وتدمیر المحاصیل وإتالف محطات معال

التحتیة الحیویة مثل المالجئ والطرق الرئیسیة التي تعمل كطرق إخالء. قطع الحطام في الطرقات الناتج عن الریاح 
الشدیدة ومیاه الفیضانات الطرق وأضر بخطوط الكھرباء؛ مما یخلق احتماالً إلغالق جمیع أنواع األعمال بما في ذلك 

 حالت البقالة والمطاعم. وتكون خطط معالجة المیاه والمیاه العادمة عرضة للتلف أو یتم إیقافھا بسبب الطاقة المفرطة.م

تكساس باعتبارھا الوالیة   SHMPفیما یتعلق بالزراعة المعرضة للخطر، تحدد خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر  
 248,900ع أنحاء الوالیات المتحدة، حیث یوجد بھا حوالي التي تضم أكبر مساحة من األراضي الزراعیة في جمی

تشیر خطة والیة تكساس لتخفیف  74ملیار دوالر من اإلیرادات السنویة. 20حقل ومزرعة. معا تنتج ما یقرب من 
أیًضا إلى أن الماشیة والقطن ھما أكبر سلعتین زراعیتین في الوالیة. لیس فقط في جنوب وجنوب   SHMPالمخاطر 

شرق تكساس حیث تزرع نسبة كبیرة من المحاصیل مثل القطن، ولكن أیضا حیث توجد نقاط التوزیع والموانئ. ال 
یمكن أن یؤدي سقوط إعصار أو عاصفة مداریة أو انخفاض أرضي في ھذه المناطق إلى خسائر المحاصیل فحسب 

رئیسیة أو موانئ مغلقة بسبب الفیضانات  بل یعیق حركة جمیع أنواع المنتجات إلى األسواق كمراكز توزیع أو طرق
 أو األنقاض.

الحالیة أیًضا عن توافر مالجئ الطوارئ في تكساس  SHMPتتحدث خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 
الجھود التي تبذلھا الوالیة لدمج  SHMPوحالتھا. یناقش برنامج خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 

تتعرض ھذه المالجئ المساعدة لخطر  75محطة توقف سریعة في جمیع أنحاء الوالیة. 100والي المالجئ في ح
الفیضانات التي تؤثر على الطرق السریعة أثناء العواصف، والتي یمكن أن تجعل الوصول إلیھا غیر ممكن. باإلضافة 

خالل ھذه األحداث الجویة الواسعة  إلى خیارات المأوى الجدیدة ھذه، أصبحت المالجئ المحلیة الحالیة أكثر أھمیة
 النطاق.

 
 ، 2019سبتمبر  23، ھیوستن كرونیكل  "التحول من االستجابة إلى التعافي بعد إیمیلدا"  بیجلي، ودوج  داوننروبرت  72
-fund-Imelda-for-donations-seek-texas/houston/article/Officials-/news/houstonhttps://www.houstonchronicle.com

14462011.php-urge 
للغایة"، "  جون بیكون وكریستین الم، "أسوأ من إعصار ھارفي": ما ال یقل عن اثنین من القتلى بینما یغمر إمیلدا والیة تكساس بالفیضانات "الخطیرة 73

 ، 2019تمبر سب 19 یو إس إیھ توداي، 
 -montbeau-winnie-hits-imelda-storm-flooding-https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/09/19/texas

rain/2372220001/-dangerous 
 ، 2019أكتوبر  2"إحصائیات والیة تكساس،" إدارة الزراعة في تكساس، تم الدخول في  74

https://www.texasagriculture.gov/About/TexasAgStats.aspx 
 ، 2019أكتوبر  2ستراحة األمان"، إدارة النقل في تكساس، تم الدخول في "خریطة منطقة ا 75

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/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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طرق اإلخالء معرضة أیًضا لخطر الفیضان أو العرقلة بسبب الحطام. ال تصف خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة 
تدفقًا  18طریق إخالء رئیسیة و  130طرق اإلخالء في جمیع أنحاء الوالیة، ولكن ھناك حوالي  SHMPالمخاطر 

تتركز طرق اإلخالء ھذه في جنوب شرق وجنوب  76ات اإلخالء في جمیع أنحاء والیة تكساس.محتمالً مضادا وممر
تكساس لتوفیر مخرج لسكان تكساس الذین یتم إجالؤھم من اإلعصار أو العاصفة المداریة أو االنخفاض األرضي؛ 

المرور التي أدت إلى ومع ذلك، خالل األحداث الماضیة، أصبحت العدید من ھذه الطرق وعرة أو مزدحمة بحركة 
 اختناقات مروریة. 

تعد الخسائر في األرواح واإلصابات والخسائر االقتصادیة من العواقب المحتملة إلغالق محالت البقالة ومرافق   اآلثار:
معالجة المیاه، والمالجئ أو غمرھا بالمیاه والمحاصیل التالفة، وطرق اإلخالء التي أغرقتھا الفیضانات أو أعاقتھا. 

برجر  149من متاجر تارجت و  40من محالت وول مارت و  137على سبیل المثال، أثناء إعصار آیك، تم إغالق 
كینجز وجمیع محالت كروجر مؤقتًا في جمیع أنحاء المنطقة المتأثرة، بینما اضطرت سلسلة إتش إي بي إلى إغالق 

على الرغم   77،78،79متجر في مدینة جالفستون نھائیًا بسبب األضرار الكبیرة التي لحقتھ بسبب المیاه جراء اإلعصار.
ن أن محالت البقالة وغیرھا من األعمال التجاریة مثل متاجر تحسین المنازل كانت بحاجة إلى إیقاف التشغیل لفترة م

من الوقت، إال أن ھذه األنواع من المتاجر غالباً ما تشھد زیادة في النشاط قبل ھذه األحداث مباشرة وبعدھا مباشرة 
 ء سلع للتعافي بعد العاصفة.بسبب اندفاع األفراد لإلعداد للعاصفة ثم لشرا

إغالق محطات معالجة میاه الصرف الصحي كان ضروریًا أو تضررت بسبب األعاصیر الماضیة كما كان الحال 
محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي كانت إما غیر متصلة أو مغلقة، بینما كان  40أثناء إعصار ھارفي حیث أن 

 80غیر صالحة للعمل.نظاًما عاًما لشرب المیاه أصبحت  61ھناك 

  

 
 ، 2019أكتوبر  2دارة النقل في تكساس، تم الدخول ا، ، إ"TxDOT"طرق إخالء  76

routes-evacuation-txdot.opendata.arcgis.com/datasets/txdot-https://gis 
 ، 2008سبتمبر  25 سان أنطونیو بیزنس جورنال، "لن تعید إتش إي بي فتح متجر جالفستون المتضرر"،  77

https://www.bizjournals.com/sanantonio/stories/2008/09/22/daily33.html 
 ، 2008سبتمبر  14، رویترزجیلر، "تجار التجزئة یصارعون آثار إعصار آیك"،  مارتین 78
-ike-hurricane-of-impacts-with-grapple-ail/retailersret-hurricane-https://www.reuters.com/article/us

SN1445556420080914 
 27 رونیكل، ھیوستن ك، "كلفت الفیضانات بعد ھارفي تجار التجزئة والبقالین الكثیر؛ العدید منھم أغلقوا یوم األحد بعد الظھر، " بالنتكاثرین  79

 ، 2017أغسطس 
-assess-to-stores-eclos-retailers-weather/hurricaneharvey/article/Houston-https://www.chron.com/news/houston

12003495.php-Harvey 
 ، 2018أبریل  3"تقریر ما بعد اإلجراءات الخاصة بإعصار ھارفي"، لجنة تكساس للجودة البیئیة،  80

report.pdf-review-action-after-harvey-ps://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/hurricanes/hurricanehtt 

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
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شخص بالفیضانات  82,000في مدینة كونرو، انغمرت محطة میاه الصرف الصحي الوحیدة التي تخدم حوالي 
مالیین جالون من میاه الصرف الصحي في الیوم؛  5وأغلقت خالل إعصار ھارفي. یعالج ھذا المصنع عادة حوالي 

وھذا مجرد مثال  82ر سان جاسینتو.أیام كانت المحطة معطلة، تدفقت میاه الصرف الصحي مباشرة إلى نھ 5خالل 
ال یزال البحث جاریًا بشأن اآلثار الھامة والواسعة و؛  سابقةواحد على كیفیة تضرر المجاري المائیة بسبب األعاصیر ال

 83،84،85،86األخرى على جودة المیاه. سابقةالالنطاق إلعصار ھارفي واألعاصیر 

عواقب وخیمة على عملیات اإلخالء والزراعة والمالجئ.  سابقةالباإلضافة إلى تحدیات جودة المیاه، كان لألعاصیر 
شخًصا وھم یحاولون اإلخالء قبل أن یصل اإلعصار إلى تكساس؛ أثر ھذا على القرار،  72خالل إعصار ریتا، مات  

 
 التصویر بواسطة الكابتن ماثیو أ. رومان، احتیاطیات الجیش األمریكي. 81
 ،2018سبتمبر  10 ووتر أند ویستس دایجست، بول وود، "الشفاء من ھارفي"،  82

harvey-water/healing-https://www.wwdmag.com/storm 
 ، 2018أغسطس،  1 ساینس دیلي، "تلوث المیاه السطحیة ببكتیریا الغائط بعد إعصار ھارفي"،  83

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180801093703.htm 
 ، 2018مارس  23 ، أسوشیتد برسفرانك باجاك، "تأثیر إعصار ھارفي السام أعمق مما وصفھ الرأي العام"،  84

https://www.apnews.com/e0ceae76d5894734b0041210a902218d 
نوفمبر  10 ھیوستن كرونیكل، محطات لمعالجة میاه الصرف الصحي متوقفة بأضرار قدرھا ملیون دوالر بسبب ھارفي"،  3ألیكس ستوكي، " 85

2017 ، 
-with-offline-plants-treatment-wastewater-texas/houston/article/3-https://www.houstonchronicle.com/news/houston

12348390.php-in-1M 
 ، 2018أغسطس  6 ھیوستن لوسائل اإلعالم العامة، لیسون لي، "دراسة: آثار إعصار ھارفي أثرت على جودة المیاه في خلیج المكسیك، " أ 86
-of-gulf-affected-aftermath-harvey-https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2018/08/06/298705/study

quality/-water-mexico 
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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/


 

 321من  57صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 692أخیًرا، على الرغم من وجود حوالي  87نة ھیوستن.أثناء إعصار ھارفي، بعدم إخالء مجتمعات معینة، مثل مدی
 غمر بمیاه الفیضان.المأوى تعمل خالل إعصار ھارفي، إال أنھ یتعین إخالء العدید من المالجئ بسبب 

 200في قطاع الزراعة، قدرت شركة تكساس أجري الیف خسائر المحاصیل الزراعیة من إعصار ھارفي بأكثر من  
 88ملیون دوالر.

 النقل 

یمكن أن تسبب األضرار الناجمة عن األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة آثاًرا قصیرة  لمخاطر:ا
وطویلة األجل لكیفیة تمكن األشخاص من التنقل داخل المنطقة المتأثرة وحولھا؛ البنیة التحتیة للنقل التي تضررت من 

رتھم المیاه والمركبات المشتركة، وأعاقت أنظمة النقل الریاح والشوارع التي غمرتھا الفیضانات واألفراد الذین غم
العام، ومسارات الطیران المعدلة، وخطوط السكك الحدیدیة المعطلة یمكن أن تؤثر جمیعھا على الوظائف االجتماعیة 

ة واالقتصادیة للمجتمع المحلي والمنطقة. یمكن أیًضا أن تتأثر حركة السلع والخدمات الالزمة للوظائف التشغیلی
 .للشركات التجاریة بخیارات التنقل المحدود

قد ال تكون مھام اإلنقاذ بواسطة النقل البري أو النقل عبر الممرات المائیة أو النقل الجوي آمنة أو قابلة للتطبیق وفقًا 
ار لمستوى الفیضان أو تقلب الریاح أو تدفقات الحطام. یمكن أن تحد الحركة المحدودة، خاصة أثناء ھطول األمط

على الوصول إلى األشخاص الذین  أوائل المستجیبینالغزیرة والریاح العاتیة الناجمة عن ھذه العواصف، من قدرة 
یحتاجون إلى مساعدة یمكن أن تنقذ حیاتھم. تحقیقًا لھذه الغایة، یسمح برنامج تسجیل حاالت الطوارئ بوالیة تكساس 

)STEARو تلقي المساعدة بمفردھم بالتسجیل والسماح للمسؤولین المحلیین ) ألولئك الذین قد ال یتمكنون من إجالء أ
یجب مراعاة األفراد المسنین الذین قد یجدون صعوبة في اإلخالء وقد  89بمعرفة من ھم وأین ھم في حالة الطوارئ.

من المھم أیًضا ال یكونون قادرین على القیادة أو لدیھم مشكلة في النقل العام أثناء عملیات اإلخالء واسعة النطاق؛ 
 90دار لرعایة المسنین في تكساس، وھي والیة یتزاید عدد المسنین فیھا. 3100التفكیر في وجود أكثر من 

وغیرھا من العوامل المرتبطة بأنظمة الطقس   اشتداد ھبوب العاصفةقد تتأثر الموانئ والمجاري المائیة الداخلیة أیًضا ب
بضائع الملموسة وتوزیعھا. تتعطل خدمات النقل التجاري إلى المجتمعات المحلیة المداریة إلى درجة یتعذر فیھا تسلیم ال

 91إذا كانت الطرق وعرة یصعب السیر فیھا وكان الدعم الجوي محدوًدا.

 
 ، 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، أغسطس  عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،  87

digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
رت الخسائر الزراعیة الناجمة عن إعصار ھا 88  2017أكتوبر  27ملیون دوالر.‘‘ أجري الیف توداي،  200رفي في والیة تكساس بما یزید عن ’’قُدِّ

million/-200-estimated-harvey-hurricane-losses-agricultural-https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas 
 .gov/stear/https://tdem.texasعام"، قسم تكساس إلدارة الطوارئ،  -) STEAR"سجل والیة تكساس للمساعدة في حاالت الطوارئ ( 89
 ي بالوالیات المتحدة،وطن"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن (دور التمریض)"، إدارة األمن ال 90

homes-inggeoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/nurs-https://hifld 
 ، 58، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  91

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
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 92طریقًا عبر جنوب شرق تكساس والسیر فیھا في وقت ما. 781یتعذر اجتیاز خالل إعصار ھارفي، كان  اآلثار:
صول المباشر إلى الخدمات اإلنسانیة الھامة وقدرة المستجیب األول للوصول إلى األفراد تسبب ذلك في محدودیة الو

الذین یحتاجون إلى المساعدة. قد تؤدي الظروف أیًضا إلى إعاقة أوامر اإلخالء، حیث یتم إصدارھا من قِبل المسؤول 
الحالیة إلى أن  SHMPدة المخاطر الرئیسي المنتخب في الحكومة المحلیة؛ تشیر خطة والیة تكساس للتخفیف من ح

شخص إضافي تم إجالؤھم طوًعا   980,000شخص في تكساس، مع    779,000عملیات اإلجالء اإللزامي صدرت لـ  
 93خالل إعصار ھارفي.

في البنیة التحتیة للنقل البري قبل أن تضرب العاصفة.  سرعة التعافيتوضح ھذه األرقام أھمیة دمج تدابیر التخفیف و
ومع ذلك، لم یكن النقل البري ھو الشكل الوحید للتنقل الذي أعیق خالل إعصار ھارفي. تم إغالق مطار جورج بوش 

، وھما المطاران الرئیسیان في جنوب شرق تكساس، لمدة (HOU)) ومطار ویلیام بي ھوبي IAHبین القارات (
 94ملیون دوالر من العائدات خالل ھذا الوقت.   32ریبًا؛ وتعرض مجال الطیران التجاري لخسارة تقدر بنحو  أسبوع تق

مسافًرا یومیًا وبمطار   113,715، بلغ متوسط عدد الركاب بمطار جورج بوش بین القارات  2018خالل السنة المالیة  
الذي یمكن أن یحدثھ اإلغالق لمدة أسبوع على ھذا یدل على التأثیر    95مسافر یومیًا.  HOU 678,73  إتش بي ھوبي

طریق المسافرین عبر ھذه المطارات. كما تأثرت أشكال أخرى من الطیران خالل ھارفي بطریقة لم تكن متوقعة، 
والتي یمكن رؤیتھا خالل األیام الستة األولى بعد العاصفة. خالل ھذه الفترة الزمنیة، أصدرت إدارة الطیران الفیدرالیة 

ترخیًصا لنشاطات الطائرات بدون طیار في حاالت الطوارئ فوق ھیوستن والمنطقة المحیطة بھا.  40من  أكثر
تراوحت واجبات ھذه الطائرات بدون طیار من فحص الطرق، فحص مسارات السكك الحدیدیة، وتقییم حالة محطات 

باإلضافة إلى ذلك، شكلت فرق عمل   96المیاه ومیاه الصرف الصحي، ومراقبة مصافي النفط، وتقییم خطوط الكھرباء.
 97عملیة إنقاذ عن طریق الجو. 841موظفي استجابة الوالیة في النھایة 
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 ، 2017أكتوبر  الرابطة الدولیة للنقل الجوي، "، 2017"تقییم تأثیر إعصار ھارفي على الطیران  94
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، "مدینة ھیوستن، 2018نظام مطار ھیوستن، "التقریر اإلحصائي: ملخص السنة المالیة  95
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 ، 62، صفحة 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، نوفمبر  فظ إلعادة بناء تكساس، عین العاصفة، تقریر لجنة المحا 97
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میناء  23ل، تم إغالق جمَ كان النقل البحري، مثل الدخول والخروج من قناة المیناء والسفن، محدوًدا للغایة. في المُ 
 98میناء بورت آرثر، میناء جالفیستون، وغیرھا الكثیر. تكساس خالل ھارفي، بما في ذلك میناء كوربوس كریستي، ب

ملیار دوالر في   339على    2018وقد شمل ذلك أیًضا میناء ھیوستن (قناة ھیوستن للسفن) والذي استحوذ في عام     99
یع ملیون وظیفة في جم  1.35بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتكساس، وأكثر من    20.6القیمة االقتصادیة للوالیة، و  

ملیار دوالر من إیرادات الضرائب المحلیة والتابعة للوالیة من خالل  5.7أنحاء والیة تكساس. ینشأ ما یقرب من 
تشیر التقدیرات إلى أن إغالق میناء ھیوستن، أثناء وبعد إعصار  100األنشطة التجاریة المتعلقة بمیناء ھیوستن سنویًا.

 101ملیار دوالر من الخسائر االقتصادیة بسبب التأخیر والمعامالت الملغاة. 2.5ھارفي، یعادل أكثر من 

 

 
 ، 2019سبتمبر  22"استجابة تاریخیة للكوارث إلعصار ھارفي"، الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ،  98

texas-harvey-hurricane-response-disaster-release/2017/09/22/historic-ttps://www.fema.gov/newsh 
، 2019سبتمبر  1، رویترز"أجندة الحقائق: موانئ تكساس الرئیسیة تظل غالبا مغلقة بسبب العاصفة ھارفي، "  99
-closed-mostly-remain-ports-texas-major-factbox/factbox-ports-harvey-storm-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN1BC5FY-harvey-storm-to-due 
 ، 2019أبریل  5دي لقناة ھیوستن للسفن"، میناء ھیوستن، "األثر االقتصا 100

 impact/-us/economic-https://porthouston.com/about 
 ، 62، صفحة 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، نوفمبر  عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،  101

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-content/uploads/sites/52/2018/12/12-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ، 2005سبتمبر  21تصویر آشیش،  102

66724-not-why-matthew-ehurrican-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 والرعایة الطبیة 

على أن األعاصیر والعواصف  SHMPیؤكد برنامج خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  المخاطر:
المداریة واالنخفاضات یمكن أن تشكل تھدیدات كبیرة للصحة والسالمة العامة. تواجھ المستشفیات والمنشآت الطبیة 

إعصار أو عاصفة مداریة أو انخفاض في سقوط األرض، حیث تصبح حاالت الطوارئ ضغًطا ھائالً عندما یتسبب 
الطبیة أمًرا شائعًا وتصبح إدارة الوفیات أمًرا حرًجا. قد یواجھ المرضى في المستشفى أوقات انتظار طویلة، أو یصعب 

المرضى. یواجھ أفراد المجتمع   نقلھم إلى مرفق أكثر مالءمة، أو نقص تام في مقدمي الرعایة الصحیة المفتوحة لقبول
والمستجیبون األولون وطواقم االستجابة العامة ظروفًا خطیرة في سیاق أنظمة الطقس المداریة، ألن الظروف أثناء 
األعاصیر وما بعدھا قد تكون غیر مریحة وتشكل العدید من المخاطر الصحیة. تشكل األخطار، مثل ارتفاع منسوب 

ھربائیة المنقطعة، وأنابیب الغاز المكسورة، تھدیدات رئیسیة للصحة والسالمة بعد األعاصیر، المیاه وخطوط الطاقة الك
نظًرا  103إلى جانب المخاوف المتعلقة باالستھالك الناجمة عن إمدادات الغذاء والمیاه التي یحتمل أن تكون ملوثة.

حة العامة محدودة أیًضا في قدرتھم على إلجالء الموظفین، قد تكون إرشادات الصحة العامة وتقاریر اھتمامات الص
الوصول إلى الجمھور. تتفاقم ھذه المشكلة أثناء نظم الطقس المداریة بسبب انقطاع التیار الكھربائي وفقدان محتمل 

  إلشارات وخطوط االتصاالت.

 1000ا یقرب من  مستشفى في جمیع أنحاء والیة تكساس، مما استلزم نقل م  16أدى إعصار ھارفي إلى إغالق    اآلثار:
مریض. بعد التأثیر المباشر للعاصفة، تضررت العدید من المستشفیات والعیادات المحلیة بحیث أصبح یصعب تشغیلھا 

اضطر مستشفى دریسكول لألطفال،  104بالمرضى الذین یصعب التعامل معھم. تماماة متلئوالعمل بھا أو أصبحت م
في وحدة العنایة المركزة  10طفال حدیثي الوالدة البالغ عددھم الواقع في كوربوس كریستي، إلى إجالء جمیع األ

اضطرت لیك آرثر بلیس، وھي دار  105لحدیثي الوالدة، حیث تم إغالق العدید من خدمات غرف الطوارئ المحلیة.
ن لدیھم لرعایة المسنین ومرفق إلعادة التأھیل في بورت آرثر، إلى إخالء المقیمین بھا ألن بعض أفراد المجتمع لم یك

عندما وصل العاصفة االستوائیة   106ساعة.  24خیار آخر سوى البقاء في الموقع الذي غمرتھ الفیضانات لمدة تصل إلى  
، نشر مكتب مقاطعة 2019إیمیلدا إلى الیابسة بالقرب من فریبورت في جنوب شرق تكساس خالل منتصف سبتمبر 

 107تشفى ریكالند في ویني اضطر إلى إخالء من فیھ. تشامبرز إلدارة الطوارئ على صفحتھ على فیسبوك أن مس

 
،  2019أكتوبر  4"األعاصیر"، إدارة الصحة بوالیة تكساس، تم الدخول في  103

https://www.dshs.texas.gov/preparedness/hurricanes.shtm 
 ، 122، صفحة 2018تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم، نوفمبر  ادة بناء تكساس، عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلع104

 digital.pdf-STORM-THE-OF-EYE-18-11-2018/12/12content/uploads/sites/52/-https://www.rebuildtexas.today/wp 
 ، 2017أغسطس  25 مجلة مستشفى بیكر، أشیاء یجب معرفتھا یا فرایداي، "  8ألیسا ریج، "مستشفیات تكساس وإعصار ھارفي:  105

-know-to-things-8-harvey-hurricane-and-hospitals-flow/texas-https://www.beckershospitalreview.com/patient
friday.html 

، 2017أغسطس  31، سي إن إنجین كریستنسن، "بعض المستشفیات معلقة بینما غیرھا مغلق وسط فیضانات ھارفي"،  106
hospitals/index.html-houston-https://www.cnn.com/2017/08/30/health/harvey 

 ، 2019سبتمبر  19، فیسبوكإدارة الطوارئ في مقاطعة تشامبرز، "حدوث فیضان كبیر في ویني"،  107
 https://www.facebook.com/ChambersCountyEmergencyManagement/ 

 

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/
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 ىخالل ھذا الحدث نفسھ، غمرت الفیضانات مستشفى في بومونت وتم إخالئھ، في حین انقطع الوصول إلى مستشف
 108بسبب میاه الفیضان. -كریستوس سانت إلیزابیث وبابتیست  -مقاطعة أورانج 

سرت مستشفیات مركز تكساس الطبي الواقع في ھیوستن ملیاري ، خ2001نتیجة للعاصفة االستوائیة ألیسون في عام  
العواصف لجعل آثار ملیون دوالر في تدابیر تخفیف  50دوالر بسبب أضرار الفیضانات؛ بعد ذلك، تم استثمار 

المستشفیات أكثر مرونة. عندما ضرب إعصار ھارفي، كان مركز تكساس الطبي قادًرا على العمل نظًرا للدروس 
ة والبوابات الضیقة للماء التي تم تثبیتھا بعد ألیسون لحمایة جمیع الطوابق السفلیة ومواقف السیارات تحت المستفاد
 109األرض.

إدارة الوفیات، ھي عملیة الستعادة ومعالجة وتحدید ونقل وتتبع وتخزین والتخلص من الرفات البشریة واألمتعة 
ي، وھي تعد أمًرا حیویًا في تدابیر الصحة العامة التي یجب الشخصیة بشكل صحیح، خاصة أثناء نظام الطقس المدار

شخًصا في عملیة إخالء فوضویة قبل أن  73قبل إعصار ریتا، مات  110العاصفة. وقوعمعالجتھا قبل وأثناء وبعد 
یوضح  ذلك و .ریتا إبان سجلةحالة وفاة م 139تضرب العاصفة تكساس. یمثل ھذا الرقم أكثر من نصف إجمالي 

 اتخاذ تدابیر إلدارة الوفیات قبل التأثیر على العواصف المتعلقة بالطقس. ضرورة 

 

  

 
سبتمبر  19 ذا ویذر تشانیل، رون براكیت، "مصرع اثنین في فیضانات تكساس المدمرة؛ إنقاذ المئات في السكك الحدیدیة الجارفة لصحوة إیمیلدا، "   108

2019 ، 
 flooding-texas-southeast-impacts-imelda-depression-tropical-19-09-https://weather.com/news/news/2019 

 ، 457، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  المخاطر بوالیة تكساس،  خطة التخفیف من حدة 109
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

،  2019أكتوبر  4: إدارة النكبات، "مراكز السیطرة على األمراض، تم الدخول في 5"القدرة  110
https://www.cdc.gov/cpr/readiness/00_docs/capability5.pdf 

 ،  2017س أغسط 30، أسوشیتد برسي، جتصویر أندرو كرا 111
-medical-vaunted-houstons-but-evacuated-hospitals-science/some-m/national/healthhttps://www.washingtonpost.co

02cc069f2c37_story.html-84c0-11e7-8d90-harvey /2017/08/30/2e9e5a2c-withstands-mostly-world 

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
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. 

مرافق المواد الخطرة ھي مرافق تشارك في إنتاج وتخزین و / أو نقل التآكل والمتفجرات والمواد القابلة  المخاطر:
، اشتداد ھبوب العاصفةقد تؤدي الفیضانات، والریاح العاتیة، وحركة الحطام، و  112لالشتعال والمواد المشعة والسموم.

 النفطیة الخارجة عن الشاطئ إلى نقل ھذه المواد بعیًدا عن منشآتھا.والسفن البحریة التالفة، والبنیة التحتیة 

منشأة للنفایات الصلبة داخل جمیع المقاطعات المتاخمة لخلیج المكسیك أو على حدود الخلجان المتاخمة  66ھناك 
ما یوضح وھو منشأة للنفایات الصلبة في حدود مدینة ھیوستن وحدھا،  30للخلیج في والیة تكساس. ویشمل ذلك 

وإذا لم یتم احتواؤھا بشكل  113أھمیة الحمایة الحرجة لحركة المواد الخطرة المحتملة أثناء أحداث الطقس المداریة.
صحیح وفعال، فقد یؤدي ذلك إلى تأثیرات یمكن الشعور بھا على أنظمة الصحة العامة والبیئیة التي قد تستمر لسنوات 

ا الفوریة. یركز مشروع خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر بعد أن تسببت العاصفة في الشعور بآثارھ
SHMP  على أھمیة حمایة المرافق الحیویة، بما في ذلك مرافق تخزین المواد الخطرة وإنتاجھا، والتي یتم تخفیفھا

على ذلك، واحدة  أثناء األعاصیر واألحداث المناخیة المماثلة. تعد محطة ساوث تكساس لتولید الطاقة النوویة، مثاالً 
من ثالث محطات للطاقة النوویة في تكساس. یمكن أن تصبح محطة الطاقة النوویة ھذه بحد ذاتھا خطراً محتمالً خالل 

میًال من خلیج  15أمیال تقریبًا من خلیج ماتاجوردا و  3حدوث إعصار، وتقع جنوب غرب باي سیتي وعلى بعد 
 مشاكل في ھذا الموقع.یتم اإلبالغ عن  المكسیك. ومع ذلك، خالل إعصار ھارفي، لم 

موقعًا من مواقع "سوبر فاند" قد  13أن  EPAأثناء وبعد إعصار ھارفي، صرحت وكالة الحمایة البیئیة  اآلثار:
موقعًا من مواقع "سوبر فاند" ال یمكن الوصول إلیھا بواسطة أفراد االستجابة. قد یكون لھذا  11غمرتھا المیاه، وأن 

ول النقل البري إلى مواقع "سوبر فاند" عواقب وخیمة في السنوات القادمة، حیث إن آثار اختراق النقص في وص
عالوة على ذلك، في أعقاب إعصار  114المواد الخطرة في النظم البیئیة قد تستغرق عقوًدا حتى تظھر بشكل كامل.

 500حوالي    115ألرض والمیاه والھواء.انسكابًا وتسریبًا خطرین على ا  266ھارفي، قام المراسلون بتصنیف أكثر من  
میًال من أنابیب النفط والغاز والكیماویات المتشابكة كانت تقع أیًضا  6670مصافي، وأكثر من  10مصنع كیماوي، 

ضمن منطقة التأثیر في ھارفي، مما یجعل ھذه المنطقة من تكساس أھم ممر للطاقة في البالد. تم إغالق ما ال یقل عن 
بالمئة من طاقة تكریر البنزین في البالد، خالل إعصار ھارفي. تسرب ما یقرب من  17.6تمثل مصفاة نفط،  14

نصف ملیار جالون من میاه الصرف الصناعي، الممزوجة بمیاه األمطار، من مصنع كیمیائي واحد في بایتاون على 
یرھا من المواد المسرطنة البشریة كلورید، و بوتادین، وغ وفینیلالشواطئ العلیا لخلیج جالفیستون. كان البنزین، 

 
 ، 122، صفحة 2018م، نوفمبر تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیست عین العاصفة، تقریر لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس، 112

 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 األمن الوطني بالوالیات المتحدةة التحتیة للوطن (مرافق دفن النفایات الصلبة)،" إدارة "بیانات على مستوى مؤسسة البنی 113

2019 ، 
 facilities-landfill-waste-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/solid-ttps://hifldh؟-geometry=

102.92٪2C28.968٪95.982-2C٪2C30.636 
 ، 2019سبتمبر  2"حالة مواقع سوبر فاند في المناطق المتضررة من ھارفي"، وكالة الحمایة البیئیة للوالیات المتحدة،  114

 harvey-affected-areas-sites-superfund-https://www.epa.gov/newsreleases/status 
115"EPA / TCEQ:   ،2019سبتمبر  24حالة محدثة لألنظمة التي تأثرت بھارفي، "لجنة تكساس للجودة البیئیة ، 
2-harvey-affected-systems-status-updated-https://www.epa.gov/newsreleases/epatceq 
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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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المعروفة، من بین عشرات األطنان من المواد السامة الصناعیة التي تسربت في األحیاء والممرات المائیة في أعقاب 
  116األمطار التي تزامنت مع إعصار ھارفي.

 الطاقة (الطاقة والوقود) 

ضات إلى إحداث أضرار متواصلة بفعل الریاح، یمكن أن تؤدي األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفا المخاطر:
وفي النھایة، تسقط خطوط الكھرباء التي تؤدي إلى انقطاع التیار الكھربائي على المدى القصیر والطویل. من المعروف 
أن أحداث الفیضانات، المرتبطة باألنظمة المداریة، تؤدي أیًضا إلى انقطاع التیار الكھربائي حیث قد تكون المحطات 

لفرعیة وغیرھا من مواقع أو معدات شبكة الطاقة الحیویة تحت الماء أو یكون الوصول إلیھا محدوًدا بسبب ارتفاع ا
منسوب المیاه. یمكن أن یكون انقطاع الكھرباء من الحوادث الممیتة، خاصة خالل فصل الصیف والحرارة المبكرة 

یمة عملیات المنشآت الحرجة التي تفتقر إلى في الخریف التي تحدث في موسم اإلعصار في تكساس. تنخفض ق
، الحظت الھیئة 2017الكھرباء وتصبح غیر قادرة على توفیر خدمات یمكن أن تنقذ األرواح. خالل موسم األعاصیر  

وھذا  117أنھم "واجھوا تحدیات في توفیر قدرة مؤقتة محدودة لتولید الكھرباء." FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
واالستثمار فیھا مع القدرة على  سریعة التعافيیبرز الحاجة إلى امتالك الوالیات والحكومات المحلیة ألنظمة الطاقة 

توفیر موارد الطاقة المؤقتة. بدون موارد الطاقة المؤقتة خالل أحداث الطقس المداریة، ستتعرض حیاة األشخاص 
الذین یحاولون الوصول إلى األفراد في معرضة  أوائل المستجیبینوللخطر وستكون طاقة الوقود المخصصة لألفراد 

للخطر. إذا كانت سعة الوقود محدودة بسبب خطر استنفاذ الوقود بمحطات الوقود للمركبات الشخصیة ومركبات 
من بالمئة  18االستجابة، إلى جانب المولدات الكھربائیة، یصبح اإلخالء وإنعاش األفراد أكثر صعوبة. مع وجود 

)، أصبحت التأثیرات على صناعة 2015مصافي تكریر البترول في الوالیات المتحدة في تكساس (اعتباًرا من عام 
  118في جمیع األنحاء من خالل إمكانات الوقود وعوامل التوافر. واضحةالنفط في الوالیة 

 North America Electric "Reliabilityیة ألمریكا الشمالیة"ائالكھرب االعتمادیةوفقًا لشركة  اآلثار:
Corporation من   850، تأثر أكثر من ملیوني عمیل من عمالء خدمات الطاقة بإعصار ھارفي. تعطل أكثر من

میل  800عمود توزیع أو تعطل، وتم استبدال أكثر من  6200ھیاكل النقل أو تعرض للضرر، كما تضرر أكثر من 
 12000محطة فرعیة قد تعرضت ألضرار وأن أكثر من  90ن من موصالت النقل والتوزیع. وقد لوحظ أن أكثر م

بسبب تأثیرات   119في ترمیم شبكة كھرباء تكساس في أعقاب ھارفي.   تم اإلستعانة بھممن موظفي الطاقة والمقاولین قد  

 
 22 ھیوستن كرونیكل، ار ھارفي بدأت للتو في الظھور، " فرانك باجاك ولیز أولسن، "االنسكابات الصامتة: األضرار البیئیة الناجمة عن إعص 116

 ، 2018مارس 
 https://www.chron.com/news/٪-damage-Environmental-Spills-weather/hurricaneharvey/article/Silent-on20houst

12768677.php-from 
، 3، الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ، صفحة 2018لعام  FEMAتقریر ما بعد الحدث للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  2017موسم إعصار  117
 ، 2018یولیو  12

 data/1533643262195 -library-https://www.fema.gov/media
6d1398339449ca85942538a1249d2ae9/2017FEMAHurricaneAARv20180730.pdf 

 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في 4"والیة تكساس: لمحة مختصرة لمخاطر قطاع الطاقة، "إدارة الطاقة بالوالیات المتحدة، صفحة  118
 https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy٪20Sector٪20Risk٪20Profile.pdf 

،  2018االعتمادیة الكھربائیة ألمریكا الشمالیة، الصفحة السادسة، مارس  شركة، 2018مارس  تقریر تحلیل حادث إعصار ھارفي: 119
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-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-from-12768677.php
https://www.chron.com/news/%20houston-weather%20/%20Hurricaneharvey%20/%20article%20/%20Silent-Spills-Environmental%20-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-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.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 25ملیون برمیل من النفط من العمل مؤقتًا، أي ما یقرب من  4.4اإلعصار، كان ال بد من إخراج حوالي 
 120الطاقة الوطنیة.

 

  

 
 ، 2017سبتمبر  17یو تي نیوز،  -إعصار ھارفي"، جامعة تكساس  مایكل ویبر، "كیف یجب أن تتحرك صناعة الطاقة في تكساس لألمام بعد 120

 harvey-hurricane-after-forward-move-should-industry-energy-texas-https://energy.utexas.edu/news/how 
 ، 2018أغسطس  31تصویر إریك جرات، أسوشیتد برس،  121

 -damage-grid-electricity-for-pay-texans-will-much-.com/business/energy/2018/08/31/howhttps://www.dallasnews
who-s-here-harvey-hurricane-from-  / یقرر 

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-%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%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-%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%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-%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%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-%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%20/
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 الشدیدة  والریفیة  الساحلیة الفیضانات  2.8.5

وصفت والیة تكساس بأنھا والیة تتعرض للجفاف الشدید الذي تصحبھ الفیضانات الشدیدة في بعض األحیان. بینما 
تؤثر الفیضانات على غالبیة المجتمعات في جمیع أنحاء والیة تكساس، فإن عدة أنواع من الفیضانات تؤثر على مناطق 

المصطلحات المختلفة المستخدمة لتصنیف الفیضانات في مختلفة من الوالیة. في حین أن ھناك مجموعة متنوعة من 
أو فیضان ساحلي، والفیضانات  اشتداد ھبوب العاصفةوالیة تكساس، إال أن الوالیة تواجھ عموًما ثالث فئات عامة: 

 122النھریة، وفیضانات میاه العواصف.

 

ھو ارتفاع غیر طبیعي في منسوب المیاه في المناطق الساحلیة فوق المد العادي بسبب موجات   اشتداد ھبوب العاصفة
في الحدوث قبل أیام قلیلة من وصول  اشتداد ھبوب العاصفةالریاح العاصفة وانخفاض الضغط الجوي. یمكن أن تبدأ 

ام المداري إلى الیابسة. یمكن أن تحدث الفیضانات الساحلیة الشدیدة، أو غمر مناطق الیابسة على طول الساحل، النظ
اشتداد یمكن مالحظة المزید من التأثیرات إذا تم دمج 125، 124خاصة عند حدوث عاصفة أثناء المد العالي المنتظم.

یحدث الفیضان المركب عندما یتم منع  126ن مركب.مع األمطار الغزیرة مما یؤدي إلى حدوث فیضا ھبوب العاصفة

 
 ، 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم ، SHMPخطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  122

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، ریتشموند، تكساس.2015تصویر روي الك، مایو  123
 ، 2019سبتمبر  26الفیضانات"، المختبر الوطني للعواصف الشدیدة، تم الدخول في  -101"الطقس القاسي  124

https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/floods/types/ 
، TWDBھیئة تنمیة الموارد المائیة في تكساس  قریر مقدم إلى الھیئة التشریعیة، الدورة التشریعیة السادسة والثمانون"، لفیضان، تلالتقییم الحكومي  "125

 ، 2019ینایر 
Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-sment.com/doc/Statehttp://www.texasfloodasses 

توماس واھل، شالینرجاین، جینس بیندر، ستیفن مایرز، "زیادة خطر حدوث فیضان مركب من العاصفة وھطول األمطار على المدن األمریكیة   126
 ، 2019سبتمبر  20، تم الدخول في ResearchGateالكبرى"، 

 

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
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، أو زیادة الفیضان الداخلي، أو عندما تؤدي األمطار اشتداد ھبوب العاصفةتدفق ھطول األمطار نحو المحیط أثناء 
 127الغزیرة إلى تفاقم آثار الفیضانات الساحلیة.

 

الفیضانات النھریة، والمعروفة أیًضا باسم الفیضانات  SHMPتصف خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 
الفلوریة، بأنھا الفیضانات التي تأتي من المیاه التي فاضت على ضفاف األنھار، وھي موضعیة، وذات تأثیرات فوریة، 

، تسببت 2016إلى عام  1996ع في تكساس. من عام وھي أیًضا أكثر أنواع الفیضانات انتشاًرا على نطاق واس
  فیضانات النھر في مقتل وجرح عدد أكبر من األشخاص مقارنة بأي خطر آخر متعلق بالطقس في الوالیة.

الفیضانات السریعة  -التابع لمجلس تكساس لتطویر المیاه نوعین من الفیضانات النھریة  تقییم حالة الفیضانیصف 
الفیضانات المفاجئة في أي منطقة تزید فیھا "كثافة األمطار عن قدرتھا على التسلل للتربة، مما  والبطیئة. قد تحدث

 
https://www.researchgate.net/publication/282535631_Increasing_risk_of_compound_flooding_from_storm_surge_a

_for_major_US_citiesnd_rainfall 
 ، 2019سبتمبر  26العاصفة المفاجئ؟" اتحاد ھیوستن للحد من خطر الفیضانات، تم الدخول في  إشتداد ھبوب"ما ھي  127

studies-https://www.houstonconsortium.com/p/research 
 الرسم من قبل اتحاد ھیوستن للحد من خطر الفیضانات، 128

https://www.houstonconsortium.com/ 
 

اقتراب عین 
 العاصفة 

 ھطول المطر
 ً  داخلیا

صرف میاه 
 الفیضان

 مستوى البحر طبیعي

اشتداد ھبوب 
 العاصفة

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
https://www.houstonconsortium.com/p/research-studies
https://www.houstonconsortium.com/
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یؤدي إلى جریان سطحي سریع"، بینما تحدث الفیضانات البطیئة عندما یتسبب حدوث األمطار في اتجاه النھر في 
 129فیضان مجرى النھر عكس التیار حیث ال تمطر.

أو فیضانات المناطق الحضریة، عندما تغمر شبكات تصریف المیاه المحلیة بمیاه یحدث فیضان میاه العواصف، 
األمطار مما یسبب فیضانات. یتفاقم ھذا التأثیر بسبب زیادة األسطح المنیعة، مثل اإلسفلت والخرسانة، الموجودة في 

في حین یمكن رؤیة ھذا النوع من الفیضانات  130المناطق الحضریة مما یزید من سرعة وحجم جریان میاه األمطار.
بھا المزید من الطرق والمساكن واألعمال التجاریة  -بحكم تعریفھا  -في المناطق الریفیة، فإن المناطق الحضریة 

وغیرھا من االستخدامات التي تزید من كمیة الغطاء السطحي المنیع وبالتالي تزید من جریان میاه األمطار. إن تنفیذ 
یع التخفیف من حدة الفیضانات في البنیة التحتیة الخضراء والقائمة على الطبیعة ھو أمر فعال بشكل خاص في مشار

مكافحة الفیضانات الحضریة، حیث تسعى تلك التدخالت إلى محاكاة خدمات التخفیف من الفیضانات الموجودة في 
ة السھول الفیضیة واألراضي الرطبة، مع االستفادة ضمان إدار تحقیقالمناطق األقل تقدًما. باإلضافة إلى ذلك، یجب 

خطر من المناطق التي تواجھ خطر الریاح الشدیدة واستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، في جھود التخفیف من 
 الفیضانات.

، سیشكل مزیج 2023-2018أنھ في الفترة من  SHMPیتوقع برنامج والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 
دوالًرا  247,575,854دوالًرا، و  6,871,390,942لساحلي والنھري الشدید خسائر في الممتلكات بمبلغ الفیضان ا

 إصابة. 1918، و ضحایا 103من الخسائر في المحاصیل، و 

  الساحلیة  للفیضانات  FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة  التابعة  المجتمعیة السالمة  مكونات  2.8.6

 الشدیدة والنھریة

 مة واألمنالسال 

باإلضافة إلى المخاطر المذكورة أعاله في قسم األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة،  المخاطر:
 أوائل المستجیبینفإن مستوى المیاه المرتفع والسریعة الحركة في الغالب المصاحبة للفیضانات تخلق احتمال إصابة 

أو المنشآت الحكومیة لتحمل األضرار. وینطبق ھذا بجروح أثناء عملیات اإلنقاذ وإمكانیة تأخیر الخدمات الحكومیة 
بشكل خاص على أحداث الفیضانات المفاجئة أو الفیضانات أثناء اللیل؛ قد ال یرى أفراد المجتمع الماء لیال حتى یدخل 

ل أوائسیاراتھم أو قد ال یدركون مدى سرعة ارتفاع میاه الفیضان، مما یستلزم عملیات البحث واإلنقاذ التي تعرض 
بسرعة في   ةجارفالعملیة إنقاذ في المیاه  3256، تم اإلبالغ عن 2014و  2005بین عامي  131للخطر.المستجیبین 

مقاطعة بوالیة تكساس؛ وتمت أكثر من نصف عملیات اإلنقاذ المبلغ عنھا ھذه في مقاطعات   254من بین  مقاطعة    136
 132لى سان أنطونیو.أحیاء الفیضانات السریعة في تكساس، حیث وصلت من داالس إ

 
129-report-Assessment-Flood-http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State 

Legislation.pdf-86th؟d=15025.900000007823 
 ، 2019أكتوبر  4مریكیة، تم الدخول في "البنیة التحتیة صدیقة البیئة"، وكالة الحمایة البیئیة األ 130

 risk-flood-infrastructure/manage-https://www.epa.gov/green 
 ،  2019أكتوبر  4"السالمة من الفیضانات"، دائرة حمایة مستجمعات المیاه في مدینة أوستن، تم الدخول في  131

safety-http://www.austintexas.gov/department/flood 
ة سریعًا للفیضانات جارفوجنیفر، "عملیات اإلنقاذ من المیاه ال ھورنيرفانتس، دیانا زین، دیانا، ھایوود، تریسي، ، سكاتي آر كیرشفایدیھي، شاه،  132

 ، 2019أكتوبر  4ي ، تم الدخول فإدارة مخاطر المناخ،" 2014- 2005المفاجئة، تكساس 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316301139 

http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf%D8%9Fd=15025.900000007823
http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf%D8%9Fd=15025.900000007823
http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/special_legislative_reports/doc/State-Flood-Assessment-report-86th-Legislation.pdf%D8%9Fd=15025.900000007823
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
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یحتاج إلى مساعدة أو الذي قد یصیب الشخص الذي  والحطام المحتمل في میاه الفیضان  ھو  ومما یضاعف ھذا الخطر  
أول المستجیبین، مما یؤدي إلى حاجة مزید من المستجیبین إلى إنقاذ كال المصابین. قد تغمر قاعات المدینة والمرافق 
اإلصالحیة والمدارس والمراكز المجتمعیة وغیرھا من الموارد الحكومیة بالماء مما یؤدي إلى إغالق المدارس، 

 الضرر بالمرافق اإلصالحیة أو الحاجة إلى إخالئھا.وتوقف خدمات المدینة، وإلحاق 

إغالق كلھا عواقب محتملة للفیضانات. خالل الفیضان الذي حدث عام   وعملیاتزیادة في اإلصابات والوفیات    اآلثار:
على طول نھر بالنكو، غرق رجل إطفاء بعد أن جرفتھ میاه الفیضانات في محاولة إلنقاذ األفراد؛ في مدینة  2015

تم إخالء مرفقین   2015.134ن ماركوس جرفت سیارات الشرطة وغمرت المیاه مركز للشرطة في نفس الفیضانات  سا
سجین بسبب أعمال شغب في السجن اندلعت  2600وتم إجالء ما یقرب من  ؛2016إصالحیین خالل فیضانات عام 

شخاص خالل إعصار ھارفي عندما عالوة على ذلك، توفي ستة أ 135بسبب انقطاع التیار الكھربائي بسبب العاصفة.
 136إنقاذ قارب.القیام بجرفتھم المیاه أثناء 

 
 التصویر الفوتوغرافي للمالزم أول ماكس بیریز. 133
 ، 2015مایو  25 واشنطن بوست، درو ھارویل، "كارثة الفیضانات تضرب تكساس وأوكالھوما"  134

 -and-texas-hits-flooding-https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic
c984eb077d4e_story.html-a428-11e5-02fb-oklahoma/2015/05/25/0f86027e ؟noredirect=on 

 ، 2016یونیو  3رویترز، قل في فیضانات تكساس، العثور على أربعة جثث للجنود"، قتیالً على األ 16جون ھیرسكوفیتز، " 135
 -found-bodies-soldiers-four-floods-texas-in-killed-16-least-flooding/at-texas-https://www.reuters.com/article/us

idUSKCN0YP1OG 
 األخطار الطبیعیة وعلوم نظام األرض، سیباستیان جونكمان، مارتي جودفروي، أنتونیا سیباستیان، باس كولین، "فقد األرواح أثناء إعصار ھارفي"  136
 ، 2018أبریل  19

 2018.pdf-1073-18-sci.net/18/1073/2018/nhess-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%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html%D8%9Fnoredirect=on
https://www.washingtonpost.com/business/economy/catastrophic-flooding-hits-texas-and-oklahoma/2015/05/25/0f86027e-02fb-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html%D8%9Fnoredirect=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 

ال یشیر إلى المخاطر التي تھدد البنیة   SHMPعلى الرغم من أن برنامج والیة تكساس للحد من المخاطر   المخاطر:
التحتیة لالتصاالت، إال إن میاه الفیضانات لدیھا القدرة على إلحاق الضرر بالبنیة التحتیة للھاتف واإلنترنت وغیرھا 

عندما  2016و  2015عامي فیضانات من البنیة التحتیة لالتصاالت في جمیع المجتمعات المتأثرة، كما شوھد خالل 
یمكن أن تؤدي ھذه االنقطاعات   137دمات الھاتف الخلوي واإلنترنت محدودة في مناطق مثل مدینة ویمبرلي.أًصبحت خ

ومنسقي إدارة الطوارئ، ومنع  أوائل المستجیبینفي خدمات االتصاالت إلى إعاقة تنسیق االستجابة للكوارث بین 
الطوارئ، وقد یصبح لھا آثار اقتصادیة  أولئك الذین یتعرضون لألذى من التواصل مع خدمات االستجابة لحاالت

 طویلة المدى على السكان والحكومة والشركات.

یمكن أن تؤدي الخسارة المحتملة لخدمات الھاتف واإلنترنت أو الطاقة إلى الحد من قدرة المقیم على طلب  اآلثار:
ة عدد األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة وعلى رجال اإلنقاذ المحتملین للعثور على األفراد المحتاجین أو معرف

اإلنقاذ وما ھو وضعھم. یمكن أن تشمل عواقب ھذه القیود إصابة أو خسارة في األرواح. كان انقطاع الكھرباء خالل 
عمیل بدون كھرباء، في   6,700في شمال تكساس واسع االنتشار؛ حیث شھدت مقاطعة داالس    2015فیضانات مایو  

عمیًال على التوالي؛ انقطعت الطاقة   181عمیل و    1600عمیل و    1000ارانت ودنتون  حین شھدت مقاطعة كولین وت
 139. 2015عمیل في جمیع أنحاء تكساس خالل فیضانات  100000عن حوالي  138

  

 
 ، 2016مایو  تكساس مانثلي، جیمي طومسون، "عندما یفیض النھر"،  137

2015/-weekend-day-memorial-floods-https://features.texasmonthly.com/editorial/wimberley 
ینما تتصارع الوالیة مع المطر ذو الرقم القیاسي، " شمر والترز، ألكساندر سمیث، وبرینلي بروتون، "فیضانات تكساس : األعداد التي تم إنقاذھا ب 138

 ، 2019مایو  29 إن بي سي نیوز، 
n366436-rain-record-struggles-state-rescued-dozens-floods-https://www.nbcnews.com/news/weather/texas 

 ، 2015مایو  25 رویترز، في تكساس، أوكالھوما؛ ھیوستن غمرت بالفیضان، "  15ل كریستین ھایز وأماندا أور، "العاصفة تقت 139
-flooded-houston-oklahoma-texas-in-15-kill-sstorms/storm-usa-https://www.reuters.com/article/us

idUSKBN0OA19020150526 

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 الشخصیة واالقتصادیة الناجمة عن الفیضانات مماثلة للخسارة الناجمة عن األعاصیر والعواصف المداریة 
واالنخفاضات األرضیة، مع فقدان األفراد واألسر لمنازلھم ومجتمعاتھم التجاریة. خالل الفیضانات التي حدثت في 

في وادي  2019وتسبب فیضان یونیو 141، 98منزًال.  350على طول نھر بالنكو، فقدت مدینة ویمبرلي  2015عام 
منزًال وتقدر تكلفة المساعدة المقدمة لألفراد من قبل الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ   1,188ریو جراندي في تدمیر  

FEMA  ملیون  1.9 2018عالوة على ذلك، شھدت فیضانات جنوب تكساس في عام  142ملیون دوالر. 27.6بمبلغ
إلصالح الشركات أو استبدال الممتلكات  SBAعلى ھیئة قروض معتمدة إلدارة المشروعات الصغیرة دوالر 

 143المتضررة من الكوارث.

 
 رافي من قبل إدارة تكساس العسكریة.  جالتصویر الفوتو 140
 ، 2019ینایر  2في تكساس"، جامعة تكساس في سان أنطونیو،  2015"أسباب وعواقب فیضانات جنوب تكساس عام  141

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129085801.htm 
یونیو، "ھیئة  24یضرب كل من ویالسي، إیسترن ھیدالجو ونورث ویست كامیرون في  2019"جنون لیلة االثنین: فیضان یونیو العظیم الثاني في  142

 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في )S)"NWاألرصاد الجویة الوطنیة 
https://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood 

العواصف الشدیدة والفیضانات  SBA TX-:00500 . )2018(فیضانات جنوب تكساس  DR-4377"بیانات إدارة المشروعات التجاریة الصغیرة:  143
 . 2019أغسطس  1، "إدارة األعمال الصغیرة إلى مكتب األراضي العامة، 13304تقریر  -

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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 المأوىالغذاء والماء و 

لدیھا القدرة على إغالق  - مثل األعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة -إن الفیضانات  المخاطر:
محالت البقالة، واإلضرار بنوعیة المیاه، وإتالف المحاصیل والمالجئ، وإغالق طرق اإلجالء بمیاه الفیضان أو 

 األنقاض.

قد تغلق متاجر البقالة أثناء الفیضانات بسبب غمر میاه الفیضان أو انقطاع التیار الكھربائي أو مراكز التوزیع الرئیسیة 
والطرق المغلقة بسبب الفیضانات. یمكن أن تغلق المطاعم أیًضا أثناء أحداث الفیضان بسبب تأثیرات مماثلة للفیضانات 

أو عند انقطاع المیاه تماًما. ال تشمل خسائر المحاصیل فقط المحاصیل التي لم أو إذا كانت نوعیة المیاه قد انخفضت 
یتم حصادھا بعد، ولكن الخسائر الناجمة عن تأخیر زراعة المحاصیل التالیة أو فقدان المواد الغذائیة في التربة التي 

 145،146تنتج محاصیل منخفضة الجودة. 

المیاه بسبب الفیضانات كما ھو مذكور أعاله في قسم األعاصیر،  قد تنخفض جودة المیاه إذا أغلقت محطات معالجة
أو إذا غمر الحطام أو التربة أو الطمي محطات معالجة المیاه. قد تتضرر جودة المیاه في اآلبار الخاصة في حالة غمر 

 147اآلبار أو إذا فاض نظام الصرف الصحي بالقرب من البئر.

 
 التصویر الفوتوغرافي من قبل المالزم أول زاكاري ویست الحرس الوطني للجیش األمریكي. 144
، 2015مایو  CNBC  ،29ملة لعام"، " روبرت فیریس، "فیضانات تكساس والسلع األساسیة: تواجھ المزارع "خسارة كا 145

year.html-for-loss-total-face-farms-commodities-and-floods-https://www.cnbc.com/2015/05/29/texas 
، بروفین، توني، مورجان، جایلون. إعصار ھارفي: تقییم التربة المغمورة واألراضي المزروعة في تكساس، "امتداد تكساس إیھ آند إم شنیل، روني 146

 ، 2019أكتوبر  4أجري الیف، تم الدخول في 
 -HurricaneHarvey-of-http://publications.tamu.edu/SOIL_CONSERVATION_NUTRIENTS/Soils_Assessment

Impact.pdf 
 ، 2017دیسمبر  7 أجري الیف توداي، "یتوفر مزید من االختبارات المجانیة ألصحاب آبار المیاه الخاصة المتأثرین بإعصار ھارفي"،  147

-affected-owners-well-water-private-available-testing-https://agrilifeextension.tamu.edu/blog/2017/12/07/free
rvey/ha-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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الفیضان في انقطاع التیار الكھربائي في المالجئ غیر المزودة بالمولدات  باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تتسبب میاه 
ومالجئ الفیضانات في جمیع المناطق المتأثرة. قد تجعل میاه الفیضانات من الصعب على أفراد المجتمع الوصول 

 إلى المالجئ.

أیام بعد أن جلبت الفیضانات  7دة ، شھدت مدینة أوستن إشعاًرا بغلیان الماء لم2018خالل فیضانات أكتوبر  اآلثار:
تأثر ما یقرب من    148في أنھار النو كمیات ھائلة من الطمي والحطام إلى بحیرة ترافیس، مصدر میاه الشرب للمدینة؛

مطعًما من مطاعم أوستن أو تقدیم  40مع ما یقرب من إغالق   149من أفراد مجتمع أوستن بھذا اإلشعار، 000,088
 150أطباق محدودة.،

خرى، یمكن أن تتضمن عواقب عدم الوصول إلى المالجئ أو خسائر المحاصیل خسائر اقتصادیة للمجتمع مرة أ
في مقاطعة جیم ویلز وحدھا في خسائر تقدر بـ  2018باإلضافة إلى زیادة اإلصابات أو الوفیات. تسببت فیضانات 

ة، ولكن أیًضا األضرار التي لحقت ملیون دوالر في المحاصیل؛ ھذا ال یشمل فقط خسائر المحاصیل المباشر 14
 151المباني والمعدات الزراعیة.ب

 

 
 ، 2018أكتوبر   KUT ،28إشعار المیاه"،  -مات الردي، "غلیان رافعات المیاه في أوستن  148

notice-water-boil-lifts-water-https://www.kut.org/post/austin 
 ، 2018أكتوبر  23 أوستن كرونیكل، عن مشاكل أوستن المائیة"، تشیز ھوفبرجر، "إشعار غلیان  149

notice/-boil-issues-water-23/austin-10-https://www.austinchronicle.com/daily/news/2018 
 ، 2018أكتوبر  24 إیتر أوستن، ، "إشعار غلیان المیاه في أوستن یؤثر على المطاعم المحلیة" شودرينادیة  150

 floods-airport-restaurants-notice-water-boil-https://austin.eater.com/2018/10/22/18008626/austin 
 .    2019أغسطس  15سالة برید إلكتروني من مقاطعة جیم ویلز إلى مكتب األراضي العامة، ر -إیھ آن إم أجري الیف تكساس ھیئة اإلرشاد من  151
،  2019أكتوبر  22، إدارة میاه مدینة أوستن، تویتر"إشعار غلیان المیاه على مستوى المدینة"،  152

tter.com/austinwater/status/1054279799718461440https://twi 

المدینة نافذ ماء على مستوى غلي الإشعار 
 المفعول

 2018أكتوبر  22اعتباًرا من 

 متابعة

أصدرت شركة أوستن  - 2018أكتوبر  22اعتباًرا من 
ووتر إشعاًرا بالماء المغلي على مستوى المدینة لجمیع 

العمالء في شركة أوستن ووتر. یتم إصدار اإلشعار بینما 
 التفاصیل علىیعمل المرفق على تثبیت نظام معالجة المیاه. 

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
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 النقل 

تسببت آثار الفیضانات في تأخیر وأضرار ووفیات على مستوى شبكة النقل في تكساس. ویذكر برنامج  المخاطر:
أن جمیع الوفیات الناجمة عن الفیضانات المفاجئة تحدث  SHMPخطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 

مستویات المیاه أثناء أحداث الفیضان، مما یشیر إلى الحاجة إلى اتخاذ  تقریبًا عندما یدخل السائقون نقاط العبور ذات
، Turn Around Don't Drownتدابیر للتخفیف في ھذه المواقع لحمایة حیاة البشر. في حین أن حمالت مثل حملة  

من الجھود   ، معروفة للغایة وناجحة في تعزیز رسالتھا، یجب بذل المزیدTexas Flash Floodالتي طورھا ائتالف  
للتخفیف من آثار الوفیات الناجمة عن الفیضانات على طرق تكساس. إن استكشاف آثار الحواجز الواقیة على الطرق 

ة ھي إحدى إستراتیجیات التخفیف التي جارفعند معابر المیاه المنخفضة لمنع سائقي السیارات من القیادة عبر المیاه ال
  .SHMP فیف من حدة المخاطرتم تقدیمھا في خطة والیة تكساس للتخ

یمكن استخدام خطط تحسین رأس المال المحلي لتحدید الفرص المتاحة لطواقم األشغال العامة للحد من أضرار 
الفیضانات التي تلحق بالبنیة التحتیة للطرق . من المھم أن تقوم كل من المجتمعات الداخلیة والساحلیة بتحدید البنیة 

المعرضة للفیضانات ألن المیاه قد تستغرق أیاًما لتبددھا وتتسبب في تأخیر السفر ألسباب االستجمام التحتیة للنقل 
والعمل. قد تتعرض البنیة التحتیة للطرق المھمة أیًضا للتخریب والتلف بشكل خاص على ضفاف النھر، باإلضافة إلى 

د تكون ھذه الفیضانات أكثر ضرراً بكثیر ق 153فیضان سنویًا. 400تآكل التربة، حیث تتعرض تكساس إلى حوالي 
للبنیة التحتیة لوسائل النقل القدیمة، ال سیما البنیة التحتیة مثل الجسور التي غالباً ما یتم رؤیتھا مباشرة عبر األنھار 
 وتكون سالمتھا متمركزة في التربة التي قد تصبح مشبعة إلى حد یصبح االستقرار فیھ موضع تساؤل. في جمیع أنحاء

من  بالمئة 9جسر (للمركبات وغیر المركبات) والتي تمثل ما یقرب من  54100والیة تكساس، ھناك ما یقرب من 
 154إجمالي البنیة التحتیة للجسور في البالد.

من الوفیات الناجمة عن الفیضانات في الوالیة تحدث في المركبات التي تسیر في طرق  بالمئة 75حوالي  اآلثار:
 - بوصات من المیاه على سبیل المثال أن تجعل المركبات التي تسیر عبر میاه الفیضان تطفو  6 یمكن لـ 155تكساس.

حالة وفاة بسبب  25بأكملھ، حدثت  2015یجب أال یحاول السائقون عبور طریق مغمور بالمیاه. على مدار عام 
الفیضانات في الوالیات  بالمئة من جمیع وفیات السیارات الناجمة عن 22الفیضانات في تكساس والتي شكلت 

 156المتحدة.

عالوة على ذلك، فإن األضرار التي تلحق بالبنیة التحتیة للنقل والتي تسببھا الفیضانات تبدو أمًرا شائعًا خالل ھذه 
، تم تدمیر جسر فیشر ستور رود، الواقع غرب ویمبرلي وفوق نھر 2015األحداث. خالل فیضانات یوم الشھداء 

أیًضا تجاوز نھر بالنكو جزًءا من الطریق  2015شھد حدث الفیضان لعام  157ب میاه الفیضان.بالنكو مباشرة، بسب
 

 ، 422، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  153
ontent/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdfc-http://tdem.wpengine.com/wp 

أكتوبر  4ي بالوالیات المتحدة، تم الدخول في وطن"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن (ناشیونال بریدج إنفنتوري)"، إدارة األمن ال 154
2019   ، 

bridges-nbi-inventory-bridge-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/national-https://hifld 
 ،  2019أكتوبر  4"السالمة من الفیضانات"، دائرة حمایة مستجمعات المیاه في مدینة أوستن، تم الدخول في  155

safety-http://www.austintexas.gov/department/flood 
،  2019أكتوبر  4"قم بالتحول لألفضل وال تغرق"، إدارة شرطة مدینة ھیوستن، تم الدخول في  156

https://www.houstontx.gov/police/pdfs/brochures/english/turn_around_dont_drown.pdf 
 ، 40، صفحة 2018ر قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوب خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  157

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 

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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الذي یشتھر بازدحام الحركة المروریة علیھ بشدة، شمال سان ماركوس، حیث ظلت جمیع الممرات مغلقة   35السریع  
بب إغالق الطریق ، حدث اضطراب اقتصادي كبیر بس2016خالل أحداث فیضانات عام  158حتى تنحسر المیاه.

 159على طول الحدود بین تكساس ولویزیانا، مما تسبب في تأخیر لفترة طویلة وخسارة ممر نقل رئیسي .   10السریع  
، تم 1935، عندما ارتفع منسوب میاه الفیضان لنھر النو إلى مستویات خطیرة لم نشھدھا منذ عام  2018وفي أكتوبر  

الند على وسائل التواصل االجتماعي مع التركیز  زفي كینج RM 2900مشاركة اللقطات الدراماتیكیة النھیار جسر 
أن تنتقل إلى البنیة التحتیة لوسائل النقل. نتیجة النھیار جسر   على المخاطر التي قد تتسبب فیھا میاه الفیضانات ویمكن

میًال.   36دقیقة إضافیة للتنقل في الطریق البالغ طولھ    45، اضطر أفراد المجتمع المحلي إلى السفر لمدة 2900آر إم 
عام في مایو حتى تم إعادة بناء الجسر وفتحھ لالستخدام ال 2018استمر ھذا من وقت انھیار الجسر في أكتوبر 

2019.160 

 

 
،  2019أكتوبر  4، تم الدخول في 51، صفحة )(NWS"   ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة 2015"فیضان نھایة األسبوع لیوم الشھداء  158

20150524.pdf-https://www.weather.gov/media/ewx/wxevents/ewx 
 ، 2019أكتوبر  4"الفیضانات"، مكتب األراضي العامة، تم الدخول في  159

 http://www.glo.texas.gov/recovery/disasters/floods/index.html 
 ، 2019مایو  24 سي بي إس أوستن، ،" 2900فرید كانتو، "ھاي الند لیكس تحتفل بعودة جسر آر إم كینجزالند الذي دمر بفعل الفیضانات" 160

 today-open-to-set-bridge-2900-rm-https://cbsaustin.com/news/local/kingsland 
    2019أكتوبر  4"، إدارة النقل بوالیة تكساس، تم الدخول في 2900"الطریق األطول البدیل لجسر آر إم  161

detour.pdf-involved/aus/rm2900/111318-http://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot/get 
 

 RM 2900التفاف الستبدال الجسر 
 

 مفتاح الرموز

 الجسر مغلق

 التفاف

 میل  2

مسؤول المشاركة العامة في إقلیم 
 (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
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 الصحة والرعایة الطبیة 

غالبًا ما تحتوي میاه الفیضان على كائنات معدیة، بما في ذلك البكتیریا المعویة وفیروس التھاب الكبد الوبائي   المخاطر:
یمكن أن تتسبب أحداث الفیضان في تلوث إمدادات میاه الشرب العامة   162وعوامل التیفوئید، نظیرة التیفوئید، والكزاز.

تم العثور على میاه شرب غیر آمنة لالستھالك. قد تكون المواد  ویمكن أن تؤدي إلى إشعارات "الماء المغلي" إذا
الغذائیة التي تالمست مع میاه الفیضانات غیر صالحة لألكل أیًضا وقد تؤدي إلى مخاوف صحیة وطبیة بسبب حقیقة 

مست الغذاء أن الحطام والصرف الصحي والزیوت والنفایات الكیمیائیة وغیرھا من المواد الملوثة یمكن أن تكون قد ال
أو أشیاء أخرى. بشكل مباشر. یجب أن تتبع تلك المخاوف على الصحة العامة المحیطة باستھالك الغذاء والمیاه بسبب 
الفیضانات عنایة كبیرة ألن الوصول إلى محالت البقالة والمطاعم والمالجئ قد ال یكون آمناً. قد یتم دفع الحیاة البریة 

ا لسالمة البشر الذین یعانون من میاه الفیضانات الدائمة التي أصبحت أیًضا أرًضا إلى مناطق مرتفعة فتشكل تھدیدً 
 خصبة للبعوض التي یمكن أن تنشر األمراض وغیرھا من المخاوف الطبیة المحتملة.

ھم مصطادیواجھ األفراد الذین یتنقلون عبر میاه الفیضان إما لإلخالء أو العثور على الموارد أو طلب المساعدة احتمالیة ا
تحت الماء مما قد یسبب اإلصابة. یمكن أن تشكل الفیضانات أیًضا مخاطر صحیة  یمكن رؤیتھبالحطام الذي قد ال 

وطبیة عندما تتسلل المیاه إلى مرافق الصرف الصحي، حیث یتعرض األشخاص والبیئة أیًضا للمیكروبات الخطیرة 
 والبكتیریا الضارة.

بوصة في إغراق ضفاف نھر برازوس،  16.5، تسببت األمطار التي بلغت 2016 في أبریل ومایو من عام  اآلثار:
مما تسبب في دمار مرتبط بالفیضانات في المقاطعات المحیطة. وفقا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا، 

عملیة   300ثر من  جلبت میاه الفیضانات الثعابین والحشرات والحطام، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وأدى إلى أك
أشارت وثائق خطة والیة تكساس للحد من   163إنقاذ للمیاه، ومئات النازحین، وإخالء سجنین في جنوب شرق تكساس.

 أخرى ، تسببت الفیضانات النھریة في القتل أكثر من أي مخاطر 2016-1996أنھ في الفترة من  SHMPالمخاطر 
لذلك، یجب إدارة الموارد الطبیة والوفیات أثناء أحداث  164تكساس.خالل تلك الفترة الزمنیة في جمیع أنحاء والیة 

 الفیضان وبعدھا وتدبرھا باحترام وفعالیة.

 (إدارة) المواد الخطرة. 

قد تكون میاه الفیضانات ملوثة بالمواد الكیمیائیة الزراعیة أو الصناعیة أو بالمواد الخطرة. إن طواقم  :المخاطر
االستجابة المتخصصة في تنظیف آثار الفیضانات والتي یجب أن تعمل بالقرب من المواقع الصناعیة أو الكیمیائیة أو 

الخطرة التي تسببت في تلوث میاه الفیضان. قد یكون من النفایات أو الملوثة بالفیضانات قد تتعرض أیًضا للمواد 
الصعب رؤیة ھذه المادة، حیث أن بعض الملوثات تذوب في الماء. على الرغم من أن المواد الكیمیائیة المختلفة 

 
 ، 2019أكتوبر  4"تنظیف آثار الفیضانات"، إدارة العمال بالوالیات المتحدة، تم الدخول في  162

https://www.osha.gov/OshDoc/floodCleanup.html 
 ، 2019أكتوبر  4"الفیضانات في تكساس"، مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا، تم الدخول ا في  163

 https://www.cdc.gov/cpr/readiness/stories/tx.htm 
 ، 93، صفحة 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  164

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 

https://www.osha.gov/OshDoc/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
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ن وغیرھا من مواد النفایات الخطرة تسبب آثاًرا صحیة مختلفة، إال أن العالمات واألعراض المرتبطة في معظم األحیا
تتمتع   165بمالمسة المواد الخطرة تتمثل في الصداع، والطفح الجلدي، والدوخة، والغثیان، والتھیج، والضعف، والتعب.

میاه الفیضانات بقوة التحرك و / أو دفن النفایات الخطرة والحاویات الكیمیائیة بعیًدا عن أماكن التخزین العادیة الخاصة 
ایة وأن تظل في حالة تأھب إذا غمرت میاه الفیضانات مرفق المواد الخطرة بھا. یجب أن تكون مواقع المصب على در

 في المنبع.

 60.54كانت میاه الفیضانات السبب الرئیسي للدمار خالل إعصار ھارفي، حیث بلغ إجمالي كمیة األمطار  :اآلثار
أنھ من المھم مالحظة أن ھناك بوصة بالقرب من جروفز، المتاخمة للحدود بین تكساس ولویزیانا. تجدر اإلشارة إلى 

وھي منشآت تدعم نقل المنتجات البترولیة من موقع إلى أخرى  -ثماني محطات ضخ (بترول، زیت ومواد تشحیم) 
ھذا یجعل ھذا الموقع أحد أكثر المواقع تركیًزا في الوالیات   166میالً من جروفز.  15ضمن    -عبر خطوط أنابیب النقل  

التحتیة المرتبطة بھذه المحطات ألضرار بسبب الفیضانات، فقد تتسرب كمیات كبیرة من المتحدة. إذا تعرضت البنیة 
منتجات النفط الخام إلى المجتمعات المحلیة وتؤدي إلى إتالف المنازل والشركات. تكون مواقع تواجد المواد الخطرة، 

ت المیاه ھذه المواقع. موقع سوبر ند، عرضة إلضرابات الصحة البشریة والطبیعیة إذا غمراوتحدیداً مواقع سوبر ف
كمرشحة للتنظیف ألنھا تشكل  EPAفاند ھو األرض الملوثة بالنفایات الخطرة والتي حددتھا وكالة الحمایة البیئیة 

 13خطراً على صحة اإلنسان أو البیئة. أثناء ھطول األمطار الغزیرة والفیضانات في إعصار ھارفي، غمرت المیاه 
منھا تعذر الوصول إلیھا عن طریق موظفي االستجابة بسبب الطرق التي غمرتھا  11 - بر فاندموقعًا من مواقع سو

التي تأثرت خالل فیضان ھارفي ھي  13كانت المواقع الـ  167الفیضانات ونقاط الوصول المحدودة لھذه المواقع.
ت الحمضیة والمذیبات ومبیدات المواقع التي كانت موطنًا للنفایات الصناعیة من شركات البتروكیماویات والمركبا

 اآلفات.

ند السترداد البترول األمریكي، وھو موقع محطة معالجة سابقة للنفایات البترولیة اتم اإلبالغ عن أحد مواقع سوبر ف
الموجودة في باسادینا، بأنھ تم غمر ثالثة خزانات كبیرة بالكامل. تم استخدام ھذه الخزانات لتخزین النفایات الخطرة 

 168یحتمل أن تكون ملوثة بالمواد الكیمیائیة القاتلة. من غیر المعروف كمیة المواد المتسربة من الخزانات. التي

 
،  2019أكتوبر  4"تنظیف آثار الفیضانات"، إدارة العمل بالوالیات المتحدة، تم الدخول في  165

v/OshDoc/data_Hurricane_Facts/floodcleanup.htmlhttps://www.osha.go 
ي بالوالیات المتحدة، تم الدخول في وطن"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن (محطات ضخ البترول والزیت والشحوم)،" إدارة األمن ال 166
 ، 2019أكتوبر  4

stations-pumping-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/pol-https://hifld 
سبتمبر  2، رویترزوكالة حمایة البیئة،"  -موقعًا لتكساس سوبر فاند  13ریتشارد فالدمانیس وتیموثي جاردنز، "فیضانات ھارفي أو إلحاق الضرر بـ  167

2017 ، 
 -epa-sites-superfund-texas-13-damages-or-floods-superfund/harvey-harvey-https://www.reuters.com/article/storm

PidINKCN1BE03 
لن تذكر من أین"  EPA"تمت إزالة المواد الغامضة والتي من المحتمل أن تكون خطرة "من مواقع النفایات في تكساس، لكن وكالة الحمایة البیئیة  168

 ، 2017سبتمبر  23 داالس مورنینج نیوز، 
 -from-removed-erialmat-hazardous-potentially-https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious

say-t-won-epa-but-texas-in-sites-waste- /من این 
 

https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/floodcleanup.html
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-%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%8A%D9%86/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%8A%D9%86/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%8A%D9%86/
https://www.dallasnews.com/news/texas/2017/09/24/mysterious-potentially-hazardous-material-removed-from-waste-sites-in-texas-but-epa-won-t-say-%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%8A%D9%86/
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 الطاقة (الطاقة والوقود) 

یمكن أن تسبب أحداث الفیضان أضراًرا واسعة االنتشار یمكن أن تضعف شبكات الطاقة المحلیة بسرعة.  المخاطر:
الكھرباء، وتحد من الوصول إلى الغاز ومحطات الوقود األخرى، وتضر  یمكن لفیضانات المیاه أن تقطع خطوط

بمصادر الطاقة المؤقتة غیر المحمیة بشكل صحیح. یمكن أیًضا أن تتأثر المعدات الكھربائیة العلویة والجوفیة بفعل 
دوث أضرار كبیرة في میاه الفیضانات. غالبًا ما یتم إیقاف المحطات الفرعیة في حالة غمرھا میاه الفیضانات لمنع ح

المحوالت عالیة التكلفة أو المكثفات أو المفاتیح أو المعدات األخرى. تمتلك تكساس معظم محطات الكھرباء الفرعیة 
ثاني أعلى إجمالي محطات فرعیة في كالیفورنیا، یتواجد محطة فرعیة.  4208في الوالیات المتحدة، حیث یوجد بھا 

 169فقط. 422,3مع 

الطاقة الكھربائیة بعد الفیضان یمكن أن تختلف باختالف الفیضانات واألضرار الناجمة عن المیاه الزائدة. یمكن عودة 
أن تتأخر استعادة الطاقة لساعات أو أیام أو أسابیع حسب المدة التي تستغرقھا میاه الفیضان في االنحسار ومدى 

الطاقة إذا تأثرت ممرات النقل. نظًرا ألھمیة استعادة الطاقة،   األضرار. قد یكون من الصعب أیًضا التنبؤ بمدى انقطاع
قد تمیل شركات التزوید بالطاقة إلى إیجاد طرق فریدة لعودة الخدمة إلى عمالئھم. من المحطات الفرعیة المتنقلة إلى 

 170شاحنات الرفع البرمائیة، یجب أن تكون جھود الترمیم قادرة على التكیف مع درجة كل فیضان.

بالمئة من إجمالي البالد؛ یمكن أن تتسبب  20مصفاة نفط، تمثل حوالي  31ا إلدارة األمن الداخلي، یوجد بتكساس وفقً 
األضرار التي لحقت بھذه المنشآت أثناء حدوث فیضان في ارتفاع أسعار الغاز وغیرھا من السلع، مما یؤثر على 

 171االقتصاد الوطني.

، استسلمت أجزاء من شرق تكساس 2015ر خالل شھري مایو ویونیو من عام  بسبب كمیات كبیرة من األمطا  اآلثار:
لظروف الفیضانات الغزیرة. شھدت میاه وروافد نھر ترینتي مع أجزاء من مقاطعة لیبرتي فیضانات شدیدة لعدة 

م مع أسابیع. أدت مستویات میاه الفیضان المرتفعة المستمرة إلى ظروف خطرة وخطیرة جعلتھا غیر آمنة للطواق
متر في مقاطعة لیبرتي على   100كوأوبریتیف إلعادة الطاقة إلى ما یقرب من    إلكتریكمحاوالت شركة سام ھیوستن 

ضفاف نھر ترینیتي. بسبب ارتفاع منسوب المیاه، كان من المستحیل تقریبًا استعادة الطاقة من األرض. كان على 
نھر ترینتي السفلي بالقوارب، وبعد أیام، تعین تقدیم الدعم الجوي الطواقم الوصول إلى المناطق التي غمرتھا المیاه في  

كوأوبریتیف" إجراء المزید من المحاوالت إلعادة الطاقة إلى  إلكتریكللمساعدة في تحدید ما إذا كان یمكن لشركة "
 172العدید من العمالء.

 
 ، 2019سبتمبر  2، األمن الوطني بالوالیات المتحدة"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن (محطات كھرباء فرعیة)،" إدارة  169

 substations-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/electric-https://hifld 
،  2017، 11"، مجلس االعتمادیة الكھربائیة في تكساس، صفحة 2017"حالة الشبكة في  170

http://www.ercot.com/content/wcm/lists/144926/ERCOT_2017_State_of_the_Grid_Report.pdf 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في األمن الوطني بالوالیات المتحدة"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن (مصافي النفط)،" إدارة  171

refinieries-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/oil-https://hifld 
 4بالرجوع إلیھ في "أمطار غزیرة تسببت في فیضانات شدیدة، وانقطاع التیار الكھربائي في مقاطعة لیبرتي،" سام ھیوستن إلكتریك التعاونیة،  172

 ، 2019أكتوبر 
 county-liberty-in-outages-power-flooding-severe-causing-rains-https://www.samhouston.net/news/heavy 

 

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
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
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 الجفاف  - رابعا 2.8.7

أن الجفاف ھو نتیجة النخفاض طبیعي في  SHMPیوضح برنامج خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 
كمیة الھطول المتوقعة لمكان أو منطقة معینة على مدار فترة زمنیة طویلة، وعادة ما یكون ذلك موسًما أو أكثر. یمكن 
أن یحدث الجفاف في أي مكان في والیة تكساس. تدرج األضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب مساحات األراضي 

قلصت في تقییمات الخسائر الناجمة عن الجفاف على النحو الوارد في خطة والیة تكساس للتخفیف من الشاسعة التي ت
إلدارة ورد الوصف التالي لتدابیر الجفاف بمقال للمركز الوطني للمعلومات البیئیة التابع ل. SHMP حدة المخاطر

یشرح  173تكشف عن الصورة الحقیقیة. "، "الجفاف: درجات الجفاف NOAA الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي
أداة رصد ). یتكون مقیاس كثافة الجفاف في  USDMمقاییس الجفاف من خالل أداة رصد الجفاف بالوالیات المتحدة (

 من خمسة مستویات مختلفة: USDM الجفاف بالوالیات المتحدة 

 D0و أمر معتاد مع : جاف بشكل غیر طبیعي، ویتوافق مع منطقة تعاني من جفاف قصیر األجل وھ
بدایة الجفاف. ھذا النوع من الجفاف یمكن أن یبطئ نمو المحاصیل ویزید من مخاطر الحریق إلى 
أعلى من المتوسط. یشیر ھذا المستوى أیًضا إلى المناطق الخارجة من الجفاف، والتي تعاني من عجز 

 في المیاه والمراعي أو محاصیل لم تتعاف بالكامل.

 D1توافق مع المنطقة التي یمكن توقع حدوث أضرار للمحاصیل والمراعي بھا : جفاف متوسط، وی
 وحیث تكون مخاطر الحریق عالیة، بینما تكون مستویات التیار أو الخزان أو اآلبار منخفضة.

 D2 ،الجفاف الشدید، یتوافق مع المنطقة التي یحتمل أن تكون فیھا خسائر للمحاصیل أو المراعي :
عالیة جداً بھا، ونقص المیاه شائع، وقیود المیاه عادة ما تكون طوعیة أو وتكون مخاطر الحریق 

 إلزامیة.

 D3 ،الجفاف الشدید، یتوافق مع المنطقة التي تكون فیھا الخسائر الكبیرة للمحاصیل والمراعي شائعة :
 ام.ومخاطر الحرائق شدیدة، ویمكن توقع نقص المیاه على نطاق واسع مما یتطلب قیودا على االستخد

 D4 الجفاف االستثنائي، یتوافق مع منطقة تشھد خسائر في المحاصیل والمراعي بشكل غیر عادي :
 وواسع النطاق، ومخاطر الحرائق، ونقص المیاه التي تؤدي إلى حاالت طوارئ المیاه.

اعیة ھناك عادة أربعة أنواع رئیسیة من الجفاف: ظروف األرصاد الجویة والزراعیة والھیدرولوجیة واالجتم
 واالقتصادیة. یقدم مجلس تنمیة میاه تكساس وصفًا لكل من:

  یبدأ بفترة من الطقس الجاف بشكل غیر طبیعي مما یؤدي  -الجفاف بفعل ظروف األرصاد الجویة
ھطول األمطار بصورة أقل من متوسط على المدى الطویل لتلك الفترة. ال یؤثر بالضرورة على 

 إمدادات المیاه.

   غالبًا ما یتبع أو یتزامن مع الجفاف بفعل ظروف األرصاد الجویة ویمكن أن یظھر   -الجفاف الزراعي
فجأة ویسبب تأثیرات سریعة على الزراعة. وھو یقلل من رطوبة التربة، مما یقلل من إنتاج المحاصیل 

 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في NOAA"الجفاف: درجات الجفاف تكشف عن الصورة الحقیقیة، " 173

picture-true-reveal-drought-degrees-https://www.ncdc.noaa.gov/news/drought 

https://www.ncdc.noaa.gov/news/drought-degrees-drought-reveal-true-picture
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ارثة الجفاف وفي أو األعالف في نطاق محدد، ویزید من متطلبات الري. غالًبا ما یؤدي إلى إعالن ك
 كثیر من الحاالت یكون مؤشرا على حدوث جفاف ھیدرولوجي وشیك.

  فترة یتدفق فیھا التیار بصورة أقل من المتوسط جنبًا إلى جانب قلة المیاه في  -الجفاف الھیدرولوجي
 طبقات المیاه الجوفیة والخزانات، مما یؤدي إلى انخفاض إمدادات المیاه.

  یحدث عندما تؤثر االحتیاجات المائیة المادیة على صحة وسالمة   -قتصادي اال -الجفاف االجتماعي
 174ونوعیة حیاة عامة الناس أو عندما یؤثر الجفاف على عرض وطلب منتج اقتصادي.

، كما D4بالمئة من تكساس یقع تحت درجة شدة الجفاف    80، كان ما یزید قلیالً عن  2011في ذروة الجفاف في عام  
 .USDMداة رصد الجفاف بالوالیات المتحدة ل التالي ووفقًا ألھو موضح في الشك

 

  

 
 4، تم الدخول في 32مجلس تنمیة المیاه في تكساس، صفحة  ، خطة والیة تكساس لتطویر المیاه، 2017المیاه من أجل والیة تكساس لعام  - 3 الفصل 174

 ، 2019أكتوبر 
 DROUGHT.pdf-SWP17-s.gov/waterplanning/swp/2017/chapters/03https://www.twdb.texa 

 ، 2011سبتمبر  9"حقائق عصیبة حول الجفاف في تكساس،" الیف ساینس،  175
 facts.html-wildfire-drought-texas-https://www.livescience.com/15990 

 2011سبتمبر  6
 بالوالیات المتحدةمراقبة الجفاف  صباحا بتوقیت شرق الوالیات المتحدة 7ساري حتى 

 تكساس

یركز مراقب الجفاف على الظروف العنیفة قد تختلف الظروف المحلیة. انظر 
 ملخص النص المصاحب للبیانات المتوقعة

 شروط الجفاف (المساحة المئویة)

 الحالیة 

 األسبوع الماضي 
 )30/06/2011(خریطة 

 أشھر مضت  3منذ 
 )07/06/2011(خریطة 

 بدایة تقویم السنة 
 )26/12/2010(خریطة 

  مضىعام  منذ
 )31/06/2010 خریطة(

 قبل عام مضى 
 ]2010/ 31/08[خریطة 

  2011سبتمبر،  8تاریخ اإلصدار الخمیس 
 .المركز الوطني للتخفیف من حدة الجفاف

 الكثافة 

 D0جاف بشكل غیر طبیعي  

 D1جفاف معتدل 

 D2جفاف حاد 

 D3جفاف شدید جدا  

 D4جفاف إستثنائي 

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
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  الفیدرالیة للوكالة التابعة المجتمعیة  السالمة مكونات  2.8.8

 السالمة واألمن 

لمستجیبین والخدمات الحكومیة. على عكس المخاطر المرتبطة األوائل تشكل حاالت الجفاف تحدیًا فریًدا  المخاطر:
بالفیضانات أو األعاصیر أو العواصف المداریة أو االنخفاضات، یمكن أن تحدث آثار الجفاف على مدار فترة زمنیة 
طویلة وقد تمر دون أن یالحظھا أحد حتى یحدث ضرر واضح. یمكن أن یتسبب الجفاف في كسر األساسات؛ وقد 

الحكومات المحلیة، وخاصة المجتمعات األصغر أو الریفیة أكثر، استثمارات مالیة كبیرة عندما تتعثر مؤسسات   تواجھ
المباني الحكومیة أو الخاصة بالمدینة، وھذا ینطبق أیًضا على المنازل والشركات المحلیة. إذا لم یكن لدى المجتمعات 

الھیكلیة، فقد یؤدي ذلك إلى مزید من الضرر مع مرور الوقت مثل االعتمادات المالیة الالزمة إلصالح ھذه المشكالت  
أنابیب المیاه المتشققة أو أنظمة التدفئة وتكییف الھواء التالفة. باإلضافة إلى ذلك، تشھد خطة والیة تكساس للتخفیف 

لك إلى قد یؤدي ذ 176على العواصف الترابیة التي قد تصاحب فترات الجفاف الطویلة. SHMPمن حدة المخاطر 
 على السفر إلى المناطق المتأثرة بسبب ظروف السفر الخطیرة مع عدم وضوح الرؤیة. أوائل المستجیبینعدم قدرة 

أوائل قد تؤدي إمكانیة إلحاق أضرار بالمباني الحكومیة بسبب تصدع األساسات واحتمال عدم وصول  اآلثار:
صابات أو الخسائر في األرواح والخسائر المالیة. في عام إلى األفراد المحتاجین إلى عواقب زیادة اإلالمستجیبین 

، اجتاحت عاصفة ترابیة، أو "ریاح الھبوب"، معظم السھول الجنوبیة، مما أدى إلى انعدام الرؤیة في المناطق 2012
یبوا من األفراد الذین أص 17مركبة مع وفاة حالة واحدة وما ال یقل عن  25المتأثرة. أدت ھذه الظروف إلى تراكم 

 177بجروح.

 االتصاالت 

ال تحد الرؤیة المحدودة المرتبطة بالعواصف الترابیة المصاحبة للجفاف من قدرة المسؤولین المحلیین على  المخاطر:
تقییم الظروف الحالیة أو الوصول إلى أفراد المجتمع المحتاجین فقط، ولكنھا تؤثر أیًضا على قدرة أعضاء المجتمع 

فیھ. وغالبًا ما یصاحب الجفاف أیًضا ارتفاع في درجات الحرارة. قد یؤدي ارتفاع درجة على فھم الوضع الذي ھم 
ر، مما یخلق إمكانیة عدم قدرة األفراد ضرالحرارة والجفاف إلى انقطاع التیار الكھربائي في جمیع أنحاء المجتمع المت

 178على الوصول إلى الھاتف أو خدمة اإلنترنت أو الطاقة.

القدرة على التسبب في خسائر اقتصادیة كبیرة وخاصة في المجال الزراعي من خالل نقص المیاه المتاحة الجفاف لدیھ  
للري وتوفیر الماشیة. مما یؤثر على مجموعة متنوعة من المحاصیل مثل األرز التي تعتمد على كمیات كبیرة من 

 یاه مثل الذرة والقطن.المیاه من نھر كولورادو األدنى، وكذلك المحاصیل األقل احتیاجا للم

 
 ، 37، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  176

itPlan.pdfcontent/uploads/2019/08/txHazM-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، NOAA، (NWS)دیسمبر ریاح شدیدة وعاصفة ترابیة،" ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  19"إن دبلیو إس، لوبوك، تكساس،   177

dust-20121219-2012-https://www.weather.gov/lub/events 
 ، 2015الجفاف"، مكتب المیاه، وكالة الحمایة البیئیة األمریكیة، ینایر  -"قائمة التحقق من الحوادث  178

06/documents/drought_0.pdf-.gov/sites/production/files/2015https://www.epa 

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 الزراعیة الھائلة، فإن المنازل والشركات معرضة للخطر أیًضا. قد تتصدع المؤسسات المنزلیة 
. تعتمد مجموعة متنوعة من الشركات أیًضا على لضخمةحرائق االوالتجاریة أثناء الجفاف وتكون عرضة لمخاطر 

 بسبب نقص المیاه الالزمة للطھي أو إعداد الطعام. المیاه في عملھا. قد تضطر المطاعم المحلیة إلى اإلغالق

فقدان االتصال باإلنترنت أو الھاتف أو عدم قدرة أفراد   أوائل المستجیبینتشمل العواقب التي تلحق باألفراد أو   اآلثار:
كساس المجتمع على الوصول إلى األمان، ویشمل ذلك اإلصابات والموت والخسارة المالیة. بلغت نسبة الجفاف في ت

ملیار دوالر من خسائر  3.23ویشمل ھذا الرقم  179ملیار دوالر من الخسائر الزراعیة. 7.6أكثر من  2011عام 
ملیون دوالر   736ملیار دوالر من خسائر محاصیل القطن، و    2.2ملیون دوالر في القش الضائع، و    750، و  ةالماشی

ملیون دوالر من خسائر محاصیل   385اصیل القمح، و  ملیون دوالر من خسائر مح  314من خسائر محاصیل الذرة، و  
التأثیر على مزارعي األرز.  2011ومن األمثلة المحددة للتأثیرات الزراعیة خالل الجفاف في عام  180الذرة الرفیعة.

أثناء الجفاف، لم یتمكن مزارعو األرز من الحصول على ما یكفي من المیاه ألنھم یعتمدون على الخزانات التي 
وقد أدى ذلك إلى خسائر المحاصیل   181جافة ثم اتخذ المسؤولون قراًرا بعدم إطالق میاه الري لمزارعي األرز.  أصبحت

 22,000، زرعت مقاطعة ماتاجوردا حوالي 2011ة كذلك. في عام تالی، ولكن في السنوات ال2011لیس فقط لعام 
عالوة على ذلك، تعرض حوالي   59فدان.  2100  ، انخفض ھذا العدد إلى2012فدان من األرز. لكن بدون ماء في عام  

 2011.182منزل للضرر بسبب الجفاف في عام  3,000

 المأوىالغذاء والماء و 

مصادر المیاه المحدودة بالفعل في جمیع أنحاء الوالیة لري  وسعیمكن لظروف الجفاف المطول أن ت المخاطر:
المحاصیل أو توفیر المیاه للماشیة. وكما ھو الحال بالنسبة للمخاطر الخاصة بعوامل سالمة االتصاالت أعاله، یمكن 

لي والمستقبلي، وفقدان اإلیرادات للصناعات المرتبطة أن تؤدي إمدادات المیاه المحدودة إلى فقدان إنتاج المحاصیل الحا
 باإلنتاج الزراعي، وزیادة قضایا الصحة العقلیة للمزارعین الذین یتأثرون بالجفاف.

نقص المیاه ھو القضیة الحاسمة المرتبطة بالجفاف. خالل فترات الجفاف الشدید أو المطول، قد تنفد میاه الشرب 
تنفد المیاه الالزمة ألي استخدامات أخرى. قد تتدھور جودة المیاه أیًضا بسبب الجفاف والري من مجتمعات بأكملھا و

فقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بالجفاف إلى انخفاض مستویات األكسجین المذاب في المجاري المائیة   -
لمحلیة والممرات المائیة. باإلضافة إلى مما یضر باألسماك والحیوانات المائیة األخرى التي تسھم في سالمة الجداول ا

 
تكساس إیھ آند إم أغري الیف،  أجري الیف توداي، ملیار دوالر"،  7.62  2011بلیر فانین، "یبلغ إجمالي خسائر الجفاف الزراعي في تكساس لعام  179
 ، 2012مارس  21

billion/-62-7-total-losses-drought-agricultural-texas-2011-https://today.agrilife.org/2012/03/21/updated 
،  2012مارس  NPR ،21ستیت إمباكت، ملیارات دوالر"،  7من جراء الجفاف تتجاوز  تیرینس ھنري، "الخسائر الزراعیة 180

billion/-7-top -roughtd-from-losses-https://stateimpact.npr.org/texas/2012/03/21/agricultural 
  ،  2012مارس  2 صحیفة وول ستریت جورنال، ناثان كوبل، "مزارعو تكساس رایس یفقدون میاھھم"،  181

7257663909299488https://www.wsj.com/articles/SB1000142405297020457140457 
 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في NPR، "تأثیر الجفاف في تكساس"، ستیلز، تیرینس ھنري، ومات دیبیلیوس، داني أمیكوكریس 182

https://stateimpact.npr.org/texas/drought/ 
 

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/
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ذلك، مع استمرار الجفاف، ال یتم تعبئة طبقات المیاه الجوفیة الساحلیة التي یتم االعتماد علیھا لمیاه الشرب والري 
 183ا یؤدي إلى تسلل المیاه المالحة إلى إمدادات المیاه العذبة ھذه.مبالسرعة المطلوبة م

 

تشكل ظروف الجفاف خطرا كبیرا على الزراعة في جمیع أنحاء والیة تكساس وھي تختبر السالمة الھیكلیة للمالجئ. 
تتعرض لھا قاعات المدینة أو غیرھا من المباني، ھناك احتمال أن تتصدع األساسات أو على غرار األضرار التي قد 

تتعرض المالجئ ألضرار ھیكلیة أخرى بسبب ظروف الجفاف. ھذا ال یشكل خطراً على المجتمعات المحلیة فحسب، 
ارتفاع درجة الحرارة بدرجة بل قد یؤدي أیًضا إلى تعطل أو اإلضرار بأنظمة التدفئة والمیاه خالل األخطار األخرى ك

 كبیرة.

یمكن أن یؤدي فقدان الماء والمحاصیل والمالجئ إلى عواقب مالیة وزیادة اإلصابات وفقدان األرواح. خالل  اآلثار:
، كان ھناك عدد من المجتمعات التي نفدت منھا المیاه تماما تقریباً. یتعین على 2014-2011أحداث الجفاف أعوام 

) إذا اعتقدت أن مجتمعھم سوف ینفد من المیاه TCEQتقدیم تقریر إلى لجنة تكساس للجودة البیئیة ( الكیانات العامة
أنظمة میاه عامة   110، كان ھناك أكثر من  2014-2011یوًما القادمة. خالل أحداث الجفاف في أعوام    180خالل الـ  

(نوفمبر   58یوًما في وقت واحد ھو    180  الـ  ي قائمةیوًما. كان أكبر عدد من شبكات المیاه العامة ف  180  الـ  على قائمة
 186). 2015وفبرایر  2014

 
 ، 2019أكتوبر  4"مستودعات المیاه الجوفیة بتكساس"، مجلس تنمیة المیاه بتكساس، تم الدخول في  183

http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp 
 ، مقاطعة بالنكو، تكساس.إیرل ماكجيتصویر 184

 

http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp
https://www.flickr.com/photos/ejmc/
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إلى أنھ من المتوقع أن تتسبب أحداث الجفاف أو الجفاف   SHMPتشیر خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  
 185في تكساس بانھاندل.   ملیار دوالر  3.1ملیار دوالر على األقل منھا  3.86غیر الطبیعي في خسائر في المحاصیل تبلغ  

والذي أدى إلى خسائر  2011بالنظر إلى األحداث الماضیة، مثل أحداث الجفاف التي وقعت في تكساس في عام 
 ملیارات دوالر، فإن ھذا العدد المتوقع یعد معتدًال. 7زراعیة تزید عن 

البحث عن مأوى؛ ومع ذلك، یمكن أن إذا كان الجفاف المطول مصحوبًا بحرارة شدیدة، فقد یحتاج أفراد المجتمع إلى 
تتسبب ظروف الجفاف في تلف أنظمة تكییف الھواء أو أساس المأوى، مما یؤدي إلى إغالق الملجأ وتقلیل خیارات 
المأوى. قد تتمثل عواقب المالجئ المحدودة في زیادة اإلصابات أو الوفیات إذا لم یكن لدى أفراد المجتمع أي خیارات 

 للبحث عن مأوى من الحرارة أو أي خطر آخر. أو خیارات محدودة

 

 النقل 

یكون لظروف الجفاف تأثیر محدود على عملیات نقل الموانئ والمجاري المائیة على طول ساحل تكساس،  المخاطر:
ولكن یمكن أن تؤثر على النقل التجاري والترفیھي في جمیع أنحاء الوالیة. یمكن أن یتسبب الجفاف في انكماش 

طول طرق تكساس والتي قد تتضرر وتوسیع رصیف األسطح والطبقات األساسیة للطرق والمرافق المدفونة على 
 

 ، 5، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  لتخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس، خطة ا 185
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

 ز، إدارة الزراعة بالوالیات المتحدة.تصویر بوب نیكول 186
 

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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إذا كانت حالة  187بسھولة أكبر من خالل استخدام حركة مرور المركبات الثقیلة في المناطق الحضریة وضواحیھا.
البنیة التحتیة المتعلقة بالنقل مثل األرصفة والمواد السطحیة األخرى غیر مناسبة بسبب تقلص وتمدد التربة والعناصر 

تحتیة الناتجة عن الجفاف، فقد ال تكون ھذه البنیة التحتیة آمنة للسفر أو االستخدام دون التسبب في المرتبطة بالبنیة ال
أنھ عندما  SHMPوالیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر تلف المركبات أو وضع الناس في خطر. توضح خطة 

یتم بناء الجسور والطرق السریعة والشوارع ومواقف السیارات على تربة متمددة مثل الطین، فإنھا تكون معرضة 
 بشكل خاص للتلف أثناء ظروف الجفاف.

في حین أن المناطق في جمیع أنحاء والیة تكساس تتأثر بالتربة المتمددة، إال أن ھذه المناطق عادة ما تكون  اآلثار:
، تضم بعض من أسرع 35ظة بالسكان في حین أن مناطق أخرى، وخاصة تلك الواقعة على طول الممر السریع مكت

إلى أن مدینتي   SHMPالمناطق نمواً واألكثر سكانًا في تكساس. تشیر خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  
نمو سكاني؛ كالھما یقع على طول الطریق  مدن في البالد التي شھدت أكبر 10أوستن وداالس كانتا من بین أفضل 

. بینما تندرج المدن األصغر في نیو برونفیلز وجورج تاون، وفریسكو بالقرب من داالس، ضمن أفضل 35السریع 
الستیعاب ھذا النمو، یجب بناء أنظمة الطرق على ظروف التربة   188عشر مدن أصغر وأسرع نمواً في التقریر نفسھ.

 كبیر أثناء الجفاف الشدید. الضعیفة المعرضة لخطر

 الصحة والرعایة الطبیة 

إذا واجھت مرافق المیاه، بسبب ظروف الجفاف، تحدیا أو أصبحت غیر متوفرة لتقدیم الخدمات الكافیة  المخاطر:
والمیاه النظیفة للمستشفیات ومقدمي الخدمات الطبیة اآلخرین، فقد تكون الخسائر في األرواح أحد نتائج ذلك. تعتمد 
خدمات الطوارئ للرعایة الصحیة على نطاق واسع مثل مكافحة الحرائق والتمریض وعیادات التأھیل وغیرھا من 
أشكال الخدمات الصحیة والطبیة على المیاه لألنظمة التي تدعم رعایة المرضى وعملیات البناء والمرافق العامة. ومن 

لقائمة على المیاه، وإخماد الحرائق، وإزالة التلوث من المواد األمثلة األخرى التي تعتمد على توفر المیاه العالجات ا
الخطرة الطبیة الحیویة المحتملة. قد تكون ھناك حاجة إلى نقل المرضى وھو أمر باھظ التكلفة، وربما خطیر، إذا لم 

لمعروف أیًضا أن تتمكن المنطقة المنكوبة بالجفاف من توفیر المیاه للرعایة الصحیة والمرافق الطبیة المحلیة. من ا
الجفاف یسبب ارتفاًعا في إرشادات الصحة العامة، حیث یمكن أن تسبب غیوم الغبار الناتجة عن قلة األمطار مرًضا 

 189یعرف باسم "االلتھاب الرئوي الترابي" وغیره من أمراض الجھاز التنفسي بسبب سوء جودة الھواء.

دل والجزء الغربي من الوالیة، یمكن أن یكون لظروف الجفاف في المناطق القاحلة في تكساس، مثل بانھان اآلثار:
تأثیر كبیر على صحة السكان. تزداد أمراض الرئة والجھاز التنفسي مع زیادة تفاقم سوء جودة الھواء، حیث یمكن 

 
، مدینة أوستن ومنظمة تخطیط العاصمة لمنطقة البنیة التحتیة للنقل اإلقلیمي، تقییم الضعف الشدید في حالة الطقس وتغیر المناخ في وسط تكساس 187

،  2015العاصمة، ینایر 
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability_Assessment_FINAL.pdf 

 ، 249، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  188
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

 ،2015ریل أب 30، 10، الصفحة األمن الوطني بالوالیات المتحدة"تأثیرات الجفاف على البنیة التحتیة الحرجة"، إدارة  189
ught+Impactshttps://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Dro

+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://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
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ین للجسیمات أن تنتقل بسھولة أكبر مما یؤدي إلى تھیج الحلق والرئتین مع جعل التنفس صعبًا، خاصةً مع المصاب
بالربو. وفقًا لصندوق الدفاع البیئي، یعاني أكثر من ملیوني شخص في والیة تكساس من الربو، بما في ذلك شخص 

 190طفًال. 11شخًصا وطفل من بین كل  13بالغ من بین كل 

 (إدارة) المواد الخطرة 

والمواد الكیمیائیة والنفط إلى أن "مصنعي المواد الغذائیة والورق  إدارة األمن الوطني األمریكیةتشیر  المخاطر:
طوال عملیة إنتاج ھذه المواد، یتم تولید النفایات  191المكرر والمعادن األساسیة یستخدمون كمیات كبیرة من المیاه".

ویجب معالجتھا والتخلص منھا بطریقة آمنة وقانونیة. إذا كان الجفاف قد حد من القدرة على إنتاج منتجات محددة، 
التي تنتجھا ھذه األشكال من اإلنتاج الصناعي قد ال یكون من الممكن التعامل معھا أو تنظیفھا  فإن النفایات الخطرة 

بأكثر الطرق الممكنة فعالیة. إذا كانت المنطقة المنكوبة بالجفاف تحتوي على جسیمات خطرة على سطح األرض، 
ھذه الجسیمات على مساحة أكثر  بسبب حدث صناعي أو طبیعي، فإن قلة المطر قد تسمح للریاح بالتقاط وتحریك

 192انتشاًرا.

األكثر جفافا في والیة تكساس. خالل ھذا الوقت، دمر الجفاف الوالیة مما تسبب في نقص ھو    2011عام  كان    اآلثار:
أیًضا في أضرار  2011في میاه الشرب، والخسائر االقتصادیة والزراعیة على حد سواء. تسبب الجفاف في عام 

للبنیة التحتیة بما في ذلك خطوط الصرف الصحي والطرق ووسائل النقل األخرى التي تحمل نفایات ومواد جسیمة 
، ولكن كان ھناك خطر متزاید 2011في حین لم یتم اإلبالغ عن أي تسرب أو انسكاب نتیجة لجفاف عام  193خطرة.

 من تدفق المواد الخطرة إلى أنظمتنا البیئیة.

 الطاقة (الطاقة والوقود) 

یعد توفر المیاه مكونًا رئیسیًا ألعمال محطات الطاقة وأنظمة إنتاج الطاقة في جمیع أنحاء والیة تكساس.  المخاطر:
یمكن أن یؤثر الجفاف على جمیع أشكال إنتاج الطاقة، حیث أن الماء مطلوب طوال عملیة اإلنتاج، من التبرید إلى 

في زراعة موارد المحاصیل للوقود الحیوي، طاقة التوربینات،  التنظیف، وحتى تولید البخار. الماء ضروري أیًضا
نظًرا للترابط بین توفر المیاه وإنتاج الطاقة، یمكن أن  194واستخراج المواد الخام لتولید إنتاج أشكال الطاقة المتعددة.

 الوظائف الحیویة.یؤدي الجفاف إلى انقطاع التیار الكھربائي واألعطال التي یمكن أن تؤثر على مجموعة واسعة من 

 
 ، 2016أغسطس  1"ربو في تكساس"، االعتماد المالي للدفاع البیئي،  190

texas/-in-http://blogs.edf.org/texascleanairmatters/2016/08/01/asthma 
 ،2015أبریل  30، 10، الصفحة األمن الوطني بالوالیات المتحدة"تأثیرات الجفاف على البنیة التحتیة الحرجة"، إدارة  191

https://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impacts
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

 المرجع نفسھ. 192
، 2015ینایر  23، سیاسة تكساس المائیة: آثارھا وتبعاتھا، " 2011بھني بولحسني "الجفاف في تكساس عام  193

implications-and-impacts-its-drought-texas-2011-http://www.texaswaterpolicy.com/blog/2015/1/23/the 
، 2015أبریل  30، 8، الصفحة األمن الوطني بالوالیات المتحدة"، إدارة "تأثیرات الجفاف على البنیة التحتیة الحرجة 194

hments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/386534/Drought+Impactshttps://content.govdelivery.com/attac
+to+Critical+Infrastructure.pdf 

 

http://blogs.edf.org/texascleanairmatters/2016/08/01/asthma-in-texas/
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
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ون الوطني التابع إلدارة الطاقة األمریكیة في دراسة أن الجفاف الشدید یمكن أن یؤدي إلى جالحظ مختبر أر اآلثار:
ویرجع ذلك إلى اعتماد تلك المنطقة على المیاه لتبرید   195بالمئة من إنتاجھ من الطاقة.  25فقدان ساحل خلیج تكساس لـ  
ودة بالوقود األحفوري. قد یؤدي الجفاف الشدید إلى انقطاع التیار الكھربائي ونقص الغاز محطات الطاقة المحلیة المز

كما أنھ سیشكل عبئًا اقتصادیًا على الوالیة وخاصة مجتمعات ساحل الخلیج التي تدعم  الحرجة؛ونقص وظیفة الدعم 
 ھذه المصانع وتؤوي موظفیھا.

  

 
195C.B.   ھارتو، ي. إ یان، ي. كDemissie  ،D. Elcock  ،VC   ،تحلیل آثار الجفاف على إنتاج تایدویل، ك. ھالیت، جیھ، ماشنیك و م.س ویجوستا

 ، 2011مختبر أرجون الوطني، دیسمبر  الغربیة وتكساس في الوالیات المتحدة،  الكھرباء بین الوصالت البینیة
 -texas-western-production-electricity-impacts-drought-ysisanal-https://www.osti.gov/biblio/1035461

states-united-interconnections 

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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 ثلجیة ال عواصفال 2.8.9

یمكن أن تھب عواصف ثلجیة في أي مكان في جمیع أنحاء ، SHMP للتخفیف من حدة المخاطروفقا لخطة تكساس 
من كرات أو كتل غیر  وابل الكرات الثلجیةتكون یوالیة تكساس. كونھ شكل من أشكال ھطول األمطار الصلبة، 

سم  15بوصة) و  0.2مللیمترات ( 5. عادة ما یتراوح قطرھا بین ثلجي، ویسمى كل منھا حجر ثلوجمنتظمة من ال
عدیة اصتبیئات ذات حركة    وابل الكرات الثلجیةبوصات) وتكون مرتبطة عادة بالعواصف الرعدیة. یتطلب تكوین    6(

تشكل تقویة للھواء، مثل األعاصیر، ودرجات حرارة متجمدة على ارتفاعات منخفضة. عند خطوط العرض الوسطى،  
في   ة كون محصورتمیل إلى أن تاخلیة للقارات؛ في المناطق االستوائیة، وبالقرب من المناطق الد وابل الكرات الثلجیة

 المرتفعات العالیة.

 وابل الكرات الثلجیةتقدیر حجم  

 بوصة  0.25 بحجم البازالء

 بوصة  0.75 بحجم السنت أو القرش 

 بوصة  1.00 دوالربحجم ربع 

 بوصات  1.25 نصف دوالر

 بوصات 1.75 ولف جكرة ال

 بوصات  2.50 كرة التنس

 بوصات 2.75 البیسبول

 بوصات 4.00 جریبفروت

 

عن طریق التصادم مع قطرات  ثلجیةحجار الاألتتشكل ، SHMP كما توضح خطة والیة تكساس لتخفیف المخاطر
الماء فائقة البرودة. سوف یتجمد الماء فائق التبرید عند التالمس مع بلورات الثلج، أو قطرات المطر المجمدة، أو 

المتشكل  وابل الكرات الثلجیةالغبار، أو بعض النوى األخرى. بعد ذلك، یھب تیار الھواء الصاعد للعاصفة مكتسًحا 
مر عبر مناطق من السحابة حیث یتفاوت تركیز ت،  وابل الكرات الثلجیةع صعود أحجار وصوًال إلى السحب. م

إلى منطقة ذات تركیز عال من قطرات الماء، فإنھ  ثلجيحجر الالالرطوبة وقطرات الماء فائقة البرودة. عندما ینتقل 

 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في  NOAA، (NWS)"تقدیر حجم انھمار المطر"، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  196

 https://www.weather.gov/boi/hailsize 

https://www.weather.gov/boi/hailsize
https://www.weather.gov/boi/hailsize
https://www.weather.gov/boi/hailsize


 

 321من  88صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

ر فیھا معظم بخار الماء، فإنھ یكتسب إلى منطقة یتوف ثلجيحجر الالیلتقط ھذا األخیر ویكتسب طبقة شفافة. إذا انتقل 
 طبقة من الجلید األبیض الغیر شفاف.

في االرتفاع في العاصفة الرعدیة حتى تفشل الریاح الصاعدة في دعم كتلتھ بعد  وابل الكرات الثلجیةستمر تسوف 
ذلك؛ فیسقط نحو األرض مع االستمرار في النمو، استناًدا إلى نفس العملیات، حتى یغادر السحابة. ثم یبدأ الذوبان 

 الوالیة  برنامج خطة تشیر 197.الحقًا أثناء مروره في الھواء التي تكون درجة حرارتھ أعلى من درجة حرارة التجمد
 في خسائر العواصف الثلجیة تظھر أن المتوقع من، 2023-2018 من أنھ إلى SHMP المخاطر حدة  من لتخفیف

 وفاة، حاالت 1 و دوالًرا،  166,637,326 بقیمة المحاصیل في وخسائر دوالًرا،  2,521,001,724 بقیمة الممتلكات
  .إصابة 35 و

  ھطول  حاالت  في FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة للوكالة التابعة المجتمعیة السالمة مكونات  2.8.10

 .الثلجیة عواصفال

 السالمة واألمن 

إلى تحطیم النوافذ وتلف األسطح والحد من الرؤیة وترك الحطام في وسط العواصف الثلجیة  یمكن أن تؤدي    :المخاطر
یستغرق المستجیبون األولون وقتًا أطول للوصول إلى أفراد المجتمع المحتاجین أو منع الطریق. قد یتسبب ذلك في أن  

المستجیبین من الوصول إلى األفراد في منطقة متأثرة تماًما. باإلضافة إلى ذلك، قد تلحق ھذه اآلثار أضراًرا بالمباني 
 لحكومیة، أو تأخیر بدء المدارس.الحكومیة مما یؤدي إلى خسارة مالیة للمجتمعات، أو تأخیر في الخدمات ا

الماضیة، في  19في السنوات الـ  وابل الكرات الثلجیةرغم عدم اإلبالغ عن أي حالة وفاة في تكساس بسبب  :اآلثار
في فورت وورث أثناء محاولتھ الوصول إلى المأوى   وابل الكرات الثلجیةأصیب فرد ولقي مصرعھ بسبب    2000عام  

  198ة.أثناء عاصفة رعدیة شدید

 االتصاالت  

العواصف على غرار الفیضانات والجفاف واألعاصیر والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة، فإن  :المخاطر
یكون لدیھا القدرة على إتالف البنیة التحتیة الحیویة مثل خطوط الكھرباء واإلنترنت والبنیة التحتیة للھاتف. الثلجیة 

التحتیة لالتصاالت على العدید من المخاطر المحتملة، بما في ذلك: زیادة وقت االستجابة ألول ینطوي فقدان البنیة 
المستجیبین للوصول إلى المحتاجین؛ منع األفراد المحتاجین من طلب المساعدة؛ ووقف أو تأخیر في العملیات التجاریة 

 العادیة.

أضراًرا بالسیارات والمنازل، مما یؤدي إلى خسائر مالیة واقتصادیة إضافیة محتملة  وابل الكرات الثلجیةلحق تقد 
لألفراد وأصحاب العمل في جمیع المجتمعات المتأثرة. باإلضافة إلى األضرار التي لحقت بالمركبات یمكن أن تعاني 

 وتدمیر األسطح.كسر النوافذ  وابل الكرات الثلجیةالمنازل والشركات من أضرار كبیرة حیث یمكن ل

 
 ، 127، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  197

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2000أبریل  13 داالس أوبزرفر، جو باباالردو، "الریاح"،  198
0963958-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 األعاصیر التي وقعت في مقاطعة  SHMPتصف خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  :اآلثار
تسببت عاصفة  199شخًصا خالل ھذا الحدث. 29الشدید. وأصیب حوالي  الثلجوالتي رافقھا  2012داالس في عام 

، احتلت 2017في عام  200ملیار دوالر تقریبًا. 1.4ت في خسائر اقتصادیة بلغ 2018قویة في شمال تكساس في عام 
، بما في ذلك المساكن، حیث وابل الكرات الثلجیةوالیة تكساس المرتبة األولى في إجمالي خسائر الممتلكات بسبب 

  201ملیون عقار متأثر. 1.3قدرت بـ 

 

. قد تؤدي إمكانیة التأخر في االستجابة الثلجیةعواصف لتقدم ھذه األمثلة لمحة عن اآلثار االقتصادیة الواسعة النطاق ل
أو أفراد المجتمع غیر القادرین على طلب المساعدة إلى زیادة احتمال وقوع إصابات أو وفیات،   أوائل المستجیبینمن  

 بة بالعواصف الرعدیة الشدیدة أو األعاصیر أو الفیضانات.مصحوالعواصف الثلجیة ال سیما عندما تكون 

 الغذاء والماء والمأوى 

العواصف الرعدیة الشدیدة واألعاصیر. قد یؤدي مزیج الفیضانات العواصف الثلجیة غالبًا ما تصاحب  :المخاطر
وعدم وجود خیارات المأوى الكبیرة إلى أضرار المحاصیل،  وابل الكرات الثلجیةالمحتملة، والریاح الشدیدة، وآثار 

الحاجة إلى توفیر المأوى للناس فحسب، بل العواصف الثلجیة  سببوعدم القدرة على الوصول إلى المالجئ. ال ت
لجمیع أنواع المركبات الشخصیة والعامة. بالنسبة لألفراد الذین یفتقرون إلى منطقة مغطاة لوقوف السیارات، ھناك 
 

 ، 40، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  199
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

 ، 2019أكتوبر  2، تم الدخول في NOAA،" 2019-1980ار دوالر أمریكي للكوارث المناخیة والمناخ "ملی 200
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events.pdf 

 ، 2019یونیو  20 إنشورانس جورنال، ،" الثلجیةالكرات "أكثر الوالیات التي تضررت فیھا المنازل من جراء  201
claims-insurance-damage-hail-https://www.insurance.com/coverage/home 

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
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، واحتمال وقوع المزید من الحوادث إذا وابل الكرات الثلجیةظ بسیارتھم أثناء عاصفة قلق متزاید بشأن مكان االحتفا
. قد ال یكون ھناك موقف سیارات محمي لمركبات وابل الكرات الثلجیةكانت المركبات تسیر على الطریق أثناء عاصفة  

 قد یؤدي ھذا إلى ضرر كبیر وتأخیر في الخدمات العامة. ؛الشرطة والحافالت المدرسیة وسیارات اإلسعاف على

إلى  وابل الكرات الثلجیةقد تؤدي محاوالت األفراد الذین یحاولون العثور بسرعة على مأوى أثناء عاصفة  :اآلثار
حق زیادة الحوادث وزیادة اإلصابات والخسائر المالیة للمقیمین في المناطق المتضررة. قد تؤخر األضرار التي تل

بالمركبات العامة بما في ذلك سیارات اإلسعاف وسیارات الشرطة وحافالت المدارس وغیرھا من المركبات المحلیة 
أوائل أو الحكومیة أو الفیدرالیة بسبب محدودیة المالجئ الخدمات العامة وأوقات بدء المدرسة ووقت استجابة 

حافلة لمنطقة مدرسة   48حافلة من أصل    35، تضررت  2017مما یؤدي إلى المزید من الحوادث. في عام    المستجیبین
أدى إلى تأخیر وصول األطفال إلى المدرسة مما  ةالھائل وابل الكرات الثلجیةلیتل إلم التعلیمیة بأضرار بالغة بسبب 

 202في الوقت المحدد.

 النقل 

للنقل. كما أن السیارات الشخصیة   ضرًرا مباشًرا للمركبات والبنیة التحتیةالعواصف الثلجیة  یمكن أن تسبب    :المخاطر
عرضة لتلف النوافذ والمرایا، في حین أن میزات السالمة مثل الكامیرات قد تتعرض للضرر. تذكر خطة والیة 

نوافذ المركبات الشخصیة، فإن  وابل الكرات الثلجیةكسر تأنھ عندما  SHMPتكساس للتخفیف من حدة المخاطر 
یمكن أن یؤثر ھذا المستوى من  203الضرر الناتج عن میاه األمطار یمكن أن یجعل السیارة غیر قابلة لإلصالح.

من العواصف الثلجیة الضرر على جمیع وسائط النقل بما في ذلك أوضاع األرض والجو والماء. یمكن أن تضعف 
 ةالمتساقط  وابل الكرات الثلجیةجربة ظروف قیادة غیر آمنة. اعتماًدا على حجم  الرؤیة وتجبر مشغلي المركبات على ت

، یمكن أن تتلف الفتات وأنظمة دعم النقل األخرى. یمكن أن تتعرض وظائف إشارات المرور، مثل ثلجیةبعاصفة 
الفوري خیاًرا مصابیح المرور وإشارات المشاة، للخطر أو تصبح غیر صالحة لالستعمال، حیث ال یكون اإلصالح 

 بسبب مخاطر السالمة البشریة ألفراد الطواقم أثناء ھذه األحداث الجویة.

وابل الكرات ، قدم مواطنو تكساس مطالبات التأمین ضد أضرار  )(NICBوفقًا للمكتب الوطني لجرائم التأمین    :اآلثار
ملیون مطالبة مقدمة  2.9نت ھناك ، كا2018دیسمبر  31إلى  2016ینایر  1أكثر من أي والیة أخرى. من  الثلجیة

من ھذه المطالبات، ومعظمھا   811,000قدمت تكساس أكثر من  ؛وابل الكرات الثلجیةعلى الصعید الوطني بسبب 
التي العواصف الثلجیة ة والیة تكساس للحد من آثار المخاطر الضوء على أحد طتسلط خ 204عن السیارات التالفة.

 2012.205أبریل  3طائرة في  110لدولي والذي تسبب في إتالف ھبت في مطار داالس فورت وورث ا

 
، 2017مارس  27، سي بي إس نیوز دي إف دبلیوانھمار المطر "، جنیفر لیندجرین، "معظم حافالت إلم الصغرى المدرسیة قد دمرھا  202

hail/-by-damaged-buses-school-isd-elm-little-https://dfw.cbslocal.com/2017/03/27/most 
 ، 128، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  یف من حدة المخاطر بوالیة تكساس، خطة التخف 203

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
سي بي إس نیوز مطار فورت وورث الدولي بـ "، وابل الكرات الثلجیةمع معظم مطالبات التأمین ضد أضرار  ة"مرة أخرى، تتصدر تكساس الوطنی 204

 ، 2019أغسطس  6 داالس، 
 insurance/-damage-hail-nation-tops-local.com/2019/08/06/texashttps://dfw.cbs 

داالس مورنینج "، وابل الكرات الثلجیة طائرة تعرضت ألضرار   110تیري ماكسون، "یقول مطار فورت وورث الدولي بـ داالس إن أكثر من  205
 ، 2012أبریل  3 نیوز، 

 -there-airplanes-110-than-more-says-airport-fw-https://www.dallasnews.com/business/airlines/2012/04/03/d
damage/-ilha-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 والرعایة الطبیة 

أضراًرا واسعة النطاق للبنیة التحتیة والممتلكات الشخصیة مما قد یؤثر العواصف الثلجیة یمكن أن تسبب  :المخاطر
وابل الكرات على المنشآت الطبیة ووحدات النقل الطبي. عالوة على ذلك، بسبب اختالف حجمھا، یمكن أن یشكل 

ف الثلجیة العواصخطًرا، وقد یكون قاتًال في بعض األحیان، على صحة اإلنسان وسالمتھ. یمكن أن تكون  الثلجیة
یعد أمًرا خطیًرا للغایة. أثناء  وابل الكرات الثلجیةخطرة بشكل خاص على السائقین، حیث إن تشغیل مركبة یصیبھا 

، قد یطول وقت وصول أول المستجیبین بسبب الظروف الجویة والمخاطر التي تھدد  وابل الكرات الثلجیةعاصفة 
حیاتھم. قد تتحطم النوافذ وتتناثر أجزاؤه في جمیع أنحاء المسكن. قد تثقب األسطح وقد تحدث أعطال ھیكلیة، كما 

معرضون لخطر   ت الثلجیةوابل الكرایمكن أن یحدث تسرب للمیاه. ویصبح األفراد العالقین في الخارج بسبب عاصفة  
مما یمكن أن ینتج عنھ آفات وكدمات وأضرار جسدیة أخرى قد تتطلب عنایة  وابل الكرات الثلجیةالقذف بواسطة 

 طبیة.

 وابل الكرات الثلجیةمترو داالس فورت وورث. قاطع العواصف الثلجیة ، دمرت 1995أیار (مایو)  5في  :اآلثار
نة حدثًا محلیًا كان یعقد في الھواء الطلق یسمى مایفست. كان یحضر ھذا الحدث الذي یبلغ حجمھ حجم الكرات اللی

 
 ، 2019مارس  25داالس فورت وورث،  WFAAالصورة من قبل قناة  206

 -north-in-roofs-cars-to-damage-creates-storm-sunday-during-om/gallery/news/local/hailhttps://www.wfaa.c
9359450ef2e9 -ab53-4ca1-182a-ff521afe-texas/287 

 

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
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في االنخفاض. أصیب أكثر  وابل الكرات الثلجیةشخصاَ وقد علقوا جمیعًا في الخارج عندما بدأ  100.000أكثر من 
 207منھم خطیرة، خالل ھذا الطقس القاسي. 60شخص بجروح،  400من 

 (إدارة) المواد الخطرة. 

القدرة على اختراق الھیاكل الوقائیة والمالجئ، مما یؤدي إلى خسائر ضخمة  وابل الكرات الثلجیةل :لمخاطرا
بشأن خسائر  SHMPبالممتلكات. ھذه القدرة المدمرة موضحة في خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر 

والتي قدرت خسائر الممتلكات بنحو  2023-2019في تكساس في الفترة من  وابل الكرات الثلجیةالممتلكات بسبب 
ملیار دوالر، وھي ثالث أعلى توقعات للخسائر في الممتلكات بعد الفیضانات الساحلیة الشدیدة واألعاصیر  2.52

 وابل الكرات الثلجیة یمكن أن یكون لضرر الممتلكات الناجم عن  208والعواصف المداریة واالنخفاضات األرضیة.
وابل تأثیر خطیر على تخزین المواد الخطرة. في حالة تلف منشآت تخزین المواد الخطرة و / أو اختراقھا بسبب 

كبیر الحجم، فقد تحدث تسریبات وتمزقات أخرى وتسمح بانسكاب المواد الخطرة. في المنازل، یمكن  الكرات الثلجیة
طیة فتحات التھویة على المداخن واألفران وسخانات الماء الحجم في إتالف أغ ة كبیر وابل الكرات الثلجیةأن یتسبب 

 الساخن، وما إلى ذلك، مما قد یعرض األفراد إلى أول أكسید الكربون والغازات الخطرة األخرى.

بوالیة تكساس إلى أنھ على مستوى الوالیة في الفترة من  SHMPتشیر خطة التخفیف من حدة المخاطر  :اآلثار
وابل الكرات ، كان لمقاطعة داالس أعلى تأثیر على القیمة بسبب الضرر الناجم عن عواصف 2016إلى  1996
منشأة لجرد  500، وما یقرب من (TSCA)مة امنشأة تابعة لقانون مراقبة المواد الس 23. یوجد في المقاطعة الثلجیة

بناًء على موقعھا، تكون ھذه المنشآت عرضة ألضرار  209منشأة للنفایات الصلبة. 12، و )(TRIات السامة اثنبعاإل
 العاصفة التي قد تؤدي إلى تسرب المواد مما قد یشكل خطراً على صحة اإلنسان والبیئة.

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

بالعواصف الرعدیة القویة التي تجلب الریاح العاتیة التي یمكن أن تتلف الھیاكل، العواصف الثلجیة ترتبط  :المخاطر
واألمطار الغزیرة التي تؤدي إلى احتمالیة حدوث فیضانات مفاجئة، وصواعق البرق التي تحمل خطر الصعق 

ا فقط عن انقطاع التیار مسؤوالً فیھ  وابل الكرات الثلجیةبالكھرباء. لھذا السبب، من الصعب تتبع الدرجات التي یكون  
إلى تعقید  وابل الكرات الثلجیةالكھربائي أو أي تلف آخر في شبكة كھربائیة أو تزوید الوقود. ومع ذلك، قد یؤدي 

سبب األضرار غیر المتوقعة التي لحقت بمركبات الترمیم أو ھیاكل الحمایة أو البنیة یا ماستعادة الطاقة إلى منطقة م
نفسھا. أي بنیة تحتیة متعلقة بالطاقة موجودة في الخارج وفي العراء معرضة لخطر التلف أو  التحتیة لشبكة الطاقة

وابل على حجم  وابل الكرات الثلجیة، حیث یعتمد معدل السرعة التي یسقط بھا وابل الكرات الثلجیةالتدمیر بسبب 
میال في الساعة، في   20ام بسرعة حوالي  بحجم كرات الرخ  وابل الكرات الثلجیةنفسھ. یمكن أن یسقط    الكرات الثلجیة

 210میًال في الساعة. 100بحجم البیسبول یمكن أن تتجاوز  وابل الكرات الثلجیةحین أن سرعة 

 
، 2019یولیو  23 أكیوویزر،  في الوالیات المتحدة؟" وابل الكرات الثلجیةاشلي ولیامز، "ما ھي فرص الموت من جراء  207

us/70007838-the-in-hail-by-killed-being-of-chances-your-are-news/what-https://www.accuweather.com/en/weather 
 ، 4، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  ساس، خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تك 208

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2019سبتمبر  18، تم دخول الصفحة في األمن الوطني بالوالیات المتحدة"بیانات مستوى البنیة التحتیة للوطن (المواد الكیمیائیة)"، إدارة  209

oplatform.opendata.arcgis.com/searchge-https://hifld ؟groupIds=ab41b78984f7434b9f0b78f2462f6f7d 
 ، 2016أبریل  12 داالس مورنینج نیوز، ، وغیرھا من الحقائق الباردة والصعبة"، وابل الكرات الثلجیةتوم ستیل، "مدى سرعة سقوط  210

 

https://www.accuweather.com/en/weather-news/what-are-your-chances-of-being-killed-by-hail-in-the-us/70007838
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/search%D8%9FgroupIds=ab41b78984f7434b9f0b78f2462f6f7d
https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/search%D8%9FgroupIds=ab41b78984f7434b9f0b78f2462f6f7d
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ولف وكرة التنس) جبوصة (بین حجم كرة ال  2، أنتجت عاصفة مفاجئة كریات ثلجیة بحجم  2015أبریل    19في    :اآلثار
 211موا تحت غطاء محطة الغاز والوقود المحلیة. تسائقي السیارات أن یح في توم بول. خالل ھذا الحدث، كان على

في الصورة أدناه، األلواح الشمسیة تتعرض للتلف بسبب الحصوات الثلجیة. وقع ھذا الحدث العاصف في دي إف 
ثل األلواح دبلیو متروبلكس، بالقرب من وایلي، وألحق أضراًرا بالمنازل والمركبات الشخصیة ومصادر إنتاج الطاقة م

 الشمسیة التي تم تثبیتھا فوق ھذا المنزل بالذات.

 

  

 
facts/-hard-cold-other-and-falls-hail-fast-https://www.dallasnews.com/news/2016/04/12/how 

 20 یتنس نیوز، آي و 13إیھ بي سي تفاجئ العدید من األشخاص في جمیع أنحاء منطقة ھیوستن"،  وابل الكرات الثلجیةأنجیال تشن، "عاصفة انھمار  211
 ، 2015أبریل 

 hail/671187/-with-hit-texas-southeast-of-parts-https://abc13.com/news/several 
،  2019أكتوبر  2ب الوطني لجرائم التأمین، تم الدخول في تضرب شمال تكساس"، مكت وابل الكرات الثلجیة"عاصفة انھمار  212

texas-northern-slams-storm-https://www.nicb.org/news/blog/hail 

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/
https://www.nicb.org/news/blog/hail-storm-slams-northern-texas
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 األعاصیر  2.8.11

من جمیع األنشطة التي  بالمئة 14حدث إعصار، أي ما یقرب من  8500، شھدت والیة تكساس 2015-1955من 
وتذكر خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر   213وقعت في الوالیات المتحدة خالل اإلعصار خالل ھذه الفترة.

SHMP  تكساس ولكنھا تحدث سنویًا وتتكرر في الثلثین أن األعاصیر ال توزع بالتساوي في جمیع أنحاء والیة
 108,896168الشمالیین من والیة تكساس. متوسط الخسارة السنویة للدوالر في والیة تكساس بسبب األعاصیر ھو 

، من 2023إلى عام    2018إلى أنھ من عام   SHMPتشیر خطة والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر   214دوالر.
دوالًرا من  23,115,327دوالًرا، و  650,692,305اصیر خسائر في الممتلكات تبلغ قیمتھا المتوقع أن تمثل األع
إصابة. تحتاج جھود التخفیف من حدة األعاصیر إلى التفكیر في استخدام   382حالة وفاة، و    22خسائر المحاصیل، و  

یتم تعیین ، FEMA إلدارة الطوارئ غرف آمنة وتقنیات معززة لإلنشاءات/ ھندسة الریاح. وفًقا للوكالة الفیدرالیة
تصنیف لألعاصیر استناًدا إلى سرعات الریاح المقدرة واألضرار ذات الصلة. نفذت ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة 

)NWS مقیاس فوجیتا المحسن" أو مقیاس" (EF لتصنیف األعاصیر بشكل أكثر اتساقًا ودقة. تنتج  2007، في عام
  215ریاح أقوى وتتسبب في مزید من الضرر. EFألعلى على مقیاس األعاصیر ذات التصنیفات ا

 تعزیز مقیاس فوجیتا مع األضرار المحتملة 

 األضرار المحتملة  ھبوب الریاح  الفئة 

EF0 65-85  میل في الساعة 
٪) البوالیع و /أو المظالت؛ فقدان   20المواد التي تغطي األسقف (<تشمل األضرار فقدان 

الفینیل أو ألواح الجدران المعدنیة وفروع األشجار المكسورة؛ وسقوط األشجار ضحلة  
 الجذور. 

EF1 86  – 110   میل في
 الساعة

تشمل األضرار كسر زجاج األبواب والنوافذ ورفع أسطح األسقف وفقدان كبیر في أغطیة  
٪) وانھیار المداخن وأبواب المرائب ودفع المنازل المتنقلة أو قلبھا من   20ف (> السق

 األساسات؛ ودفع السیارات المتحركة من على الطرق. 

EF2 111 - 135   میل في
 الساعة

تشمل األضرار تحرك منازل بأكملھا من األساسات. وإزالة أجزاء كبیرة من ھیاكل السقف  
المتنقلة؛ وانقالب القطارات وقطع األشجار الكبیرة أو اقتالعھا وانكفاء وإلقاء  وتدمیر المنازل 

 السیارات على األرض. 

EF3 136 – 165    میل في
 الساعة

تشمل األضرار انھیار معظم الجدران باستثناء الغرف الداخلیة الصغیرة؛ وقلع معظم  
 األشجار في الغابات. 

EF4 166 –  200   میل في
 الساعة

تشمل األضرار تدمیر المنازل المشیدة بشكل جید وتدمیر المباني ذات األساسات الضعیفة  
 وإلقاء السیارات وغیرھا من األشیاء الكبیرة

 
 ، 2019أكتوبر  5ي األمریكي، تم الدخول في وطنال"بیانات على مستوى مؤسسة البنیة التحتیة للوطن،" إدارة األمن  213

tracks-tornado-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/historical-https://hifld 
 ، 91، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  214

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 : مخاطر األعاصیر، "الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ،17"نظرة عامة على الدرس  215

932.htmlhttps://emilms.fema.gov/IS0277A/groups/1 

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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EF5 200 میل في الساعة 

األضرار تشمل رفع إطارات المنازل القویة من أساساتھا، وحملھا إلى مسافة كبیرة،  
متر؛ واقتالع   100وتفككھا؛ وتطایر قذائف بحجم السیارات في الھواء إلى ما یزید عن 

 بشكل نظیف. جرف األشجار وبالط األسطح  

 FEMA الطوارئ ةإلدار الفیدرالیة الوكالة قبل من لألعاصیر المجتمعیة المساعدة وسائل 2.8.12

 السالمة واألمن 

 216) األعاصیر كمخاطر غیر متوقعة ومفاجئة.SHMPیصف برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر ( :المخاطر
وذلك یخلق حالة من عدم الیقین لفرق االستجابة وكذلك المسؤولین المحلیین والحكومیین والفیدرالیین في المناطق 
المتأثرة وتتطلب مجموعة متنوعة من تخصصات المستجیب األول. خالل حالة التأھب القصوى للطقس في مایو 

وكاالت حكومیة في االستجابة، حیث  8شاركت  والتي تضمنت األعاصیر المحتملة في جمیع أنحاء الوالیة، 2019
قدمت موارد من المستجیب األول مثل فرق إسعاف اإلضراب، والوحدات الطبیة المتنقلة من النوع األول، و 

AMBUSes.217 

وغالبًا ما تحدث األعاصیر باإلضافة إلى العواصف والبرد والعواصف الرعدیة الشدیدة. وقد تؤدي ھذه المخاطر 
لى ارتفاع منسوب المیاه أو البرد الشدید أو الصواعق مما یضاعف من أضرارھا المحتملة. غالبًا ما تكون المصاحبة إ

وھذا یؤدي إلى تحدیات ألول المستجیبین  218العواصف التي تحدث أثناء األعاصیر أضعف، لكن ال یمكن التنبؤ بھا.
ة اإلصابة أو الوفاة. یمكن للریاح العاتیة الناجمة الذین یقومون بالبحث واإلنقاذ ألن تھدید األعاصیر یزید من فرص

عن األعاصیر أن تتخلص من الحطام، مع احتمال إتالف األسطح أو النوافذ أو األنظمة الكھربائیة مما یؤدي إلى زیادة 
 أضرار المیاه أو انقطاع التیار الكھربائي في المنشآت الحكومیة أثناء حدوث فیضان أو إعصار.

خاصة  أوائل المستجیبین، ھناك فرصة أكبر إلصابة أوائل المستجیبینحاجة إلى مجموعة متنوعة من مع ال :اآلثار
خالل العدید من المخاطر التي تحدث في نفس الوقت. قد یتعرض أوائل المستجیبون أیًضا لإلصابة أو إعاقة وصولھم 

 وفیات إضافیة. إلى إصابات أومما یؤدي  إلى المحتاجین بسبب الحطام المحتمل في الطرق

عالوة على ذلك، قد یؤدي تلف األسطح أو النوافذ أو األنظمة الكھربائیة أو غیرھا من األضرار الھیكلیة إلى خسارة 
مالیة للحكومات المحلیة أو الفیدرالیة أو التابعة للوالیة وكذلك حدوث تأخیر في الخدمات العامة. خالل عطلة نھایة 

ھدت فرانكلین بتكساس قدًرا ھائًال من األضرار الناجمة عن ھذه األعاصیر مع تدمیر ، ش2019أبریل    13األسبوع في  
بما في ذلك سلطة اإلسكان والمنازل والشركات التجاریة المحلیة.  -الجزء األكبر من الجانب الجنوبي من المدینة 

 
 ، 167، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  216

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 20"یعمل المحافظ أبوت على تجھیز موارد الوالیة في الوقت الذي یقترب فیھ الطقس العاصف من والیة تكساس،" مكتب محافظ والیة تكساس،  217

 ، 2019مایو 
-tornadoes-and-weather-severe-as-resources-state-prepares-abbott-https://gov.texas.gov/news/post/governor

texas-approach 
 ، 2017"ملحق اإلعصار: خطة إدارة الطوارئ بوالیة تكساس، قسم تكساس إلدارة الطوارئ، إدارة السالمة العامة في تكساس، مایو  218

https://www.preparingtexas.org/Resources/documents/State٪20and٪20Fed٪20Plans/2017_12_14_Hurricane_Annex
.pdf 

 

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
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الوصول إلى المناطق من  أوائل المستجیبینوخالل حدوث اإلعصار، أعاق الحطام الطرق وعمل ذلك على منع 
 219المتأثرة.

 االتصاالت  

على النحو  أوائل المستجیبینعلى غرار المخاطر المرتبطة باألعاصیر، یتم جلب مجموعة متنوعة من  :المخاطر
الالزم لإلعصار، خاصةً عند توقع حدوث أعاصیر مع وجود أخطار أخرى، مع مجموعة متنوعة من بروتوكوالت 
ومعدات االتصاالت المختلفة. قد یؤدي ھذا إلى سوء االتصاالت واالرتباك حول أدوار المستجیبین خالل اإلعصار. 

سوء االتصال أو االرتباك. وقد یفكر المستجیبون أو أعضاء إلى  عدم القدرة على التنبؤ ووقوع األعاصیر فجأة  قد یسھم  
المجتمع المحلي أو المسؤولون المحلیون أو الحكومیون أو الفیدرالیون ویصرحون بأن اإلعصار یتجھ في اتجاه معین، 

 ولكن بعد ذلك یغیر اإلعصار مساره.

قویة والحطام المتطایر أثناء اإلعصار في إتالف خطوط الكھرباء أو قطع االتصال الھاتفي أو خدمة قد تتسبب الریاح ال
اإلنترنت، مما یمنع المحتاجین من الحصول على المساعدة. خالل العواصف الرعدیة واألعاصیر الشدیدة في جمیع 

في جمیع أنحاء  انقطاع للتیار الكھربائيحالة  75,000، تم اإلبالغ عن 2019أنحاء والیة تكساس في أغسطس 
 87الوالیة.

. حیث تستخدم داالس صفارات اإلنذار، بینما ال اإلعصار  إنذارتختلف مجتمعات والیة تكساس في استخدام صافرات 
ترسل ھیوستن إنذارات جماعیة مماثلة إلنذارات آمبر حیث  تستخدمھا مجتمعات أخرى مثل سان أنجیلو وھیوستن.

فقد یؤدي ذلك إلى العدید من المشاكل. أوالً، لقد شھدت المجتمعات  220یقوم أعضاء المجتمع بالتسجیل لتلقي الرسائل.
نذار ھذه التي بھا صافرات إنذار حیرة لدى السكان عندما یسمعون التحذیر؛ وتؤكد المجتمعات لسكانھا أن صافرات اإل

وتعني أنھ یتعین إیجاد ملجأ في أسرع وقت ممكن. ثانیاً، تواجھ المجتمعات التي  باإلعصارلیست بالضرورة محددة 
لدیھا أنظمة مراسلة بدًال من صافرات اإلنذار خطر عدم معرفة السكان لكیفیة االشتراك في الخدمة أو عدم فھم الحاجة 

قد تشجع المجتمعات التي لیس لدیھا صافرات إنذار السكان على دالً من ذلك بثالثًا،  221إلى تسجیلھم لتلقي الخدمة.
مشاھدة األخبار أو االستماع إلى الرادیو أو تلقي المعلومات عبر وسائل أخرى؛ ومع ذلك، قد ال یتمكن السكان من 

ومما یزید ھذه  222بائي.خاصة أثناء انقطاع التیار الكھر -الوصول إلى الرادیو أو بث األخبار أو الوسائل األخرى 

 
بیرن، "شقیقان صغیران من بین تسعة قُتلوا في اندالع إعصار مدمر في جمیع أنحاء جنوب ووسط المحیط األطلسي بالوالیات أماندا شمیدت، كیفن  219

 ، 2019سبتمبر  4المتحدة" أكیوویذر، 
-horrific-of-trail-leaves-children-2-kills-tornado-deadly-news/live-https://www.accuweather.com/en/weather

texas/70007983-in-edamag 
 7 داالس مورنینج نیوز، یقول جیزیس جیمینیز، "لماذا ال یوجد في بعض مدن تكساس صافرات اإلنذار الخارجیة؟ تحقیقات كیوریوس تكساس، "  220

 ، 2019فبرایر 
-warning-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 تیلیجرام،  رات اإلنذار یوم األربعاء، ھل تفھم ما یعنیھ ذلك؟"یقول بیل ھننا، "قد تتسبب العواصف الشدیدة في إطالق صاف 221

 ، 2019أبریل 
worth/article229286689.html-telegram.com/news/local/fort-https://www.star 

 ، 2019مارس  5 سان أنجیلو الیف، ات ترامیل، "ووتش: لماذا لن تعود صافرات اإلنذار الخاصة باألعاصیر إلى سان أنجیلو، " م 222
angelo-san-back-come-never-will-sirens-tornado-why-23/watch-05-.com/news/crashes/2019https://sanangelolive 

https://poweroutage.us/area/state/texas
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
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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تجاھل أفراد المجتمع لھذه  -حتى لو انطلقت صافرات اإلنذار أو التنبیھات وفسرت بشكل صحیح  -المشكالت تعقیًدا 
 التحذیرات ویذھبون بدالً من ذلك إلى الخارج للتعرف على اإلعصار بدالً من االحتماء منھ.

یر القدرة على تدمیر المجتمعات. یمكن أن تتسبب أضرار الریاح إن لآلثار االقتصادیة والسكنیة الناجمة عن األعاص
على المنازل والشركات في تدمیر المنازل والشركات وغیرھا من الھیاكل األساسیة مما یؤدي إلى خسائر مالیة 

 ومعنویة لألفراد واألسر باإلضافة إلى خسائر اقتصادیة للمجتمعات.

زاء المجتمع المتأثرة بالفعل أو التي ستتأثر باإلعصار إلى تأخیر وقت االستجابة قد تؤدي البلبلة بشأن ماھیة أج  :اآلثار
للمستجیبین األوائل مما یؤدي إلى مزید من اإلصابات أو الوفیات. یضاف إلى ذلك مشكلة محدودیة إمكانات الھاتف 

الوصول للحصول على  واإلنترنت والطاقة في جمیع أنحاء المجتمع. وقد یكون لدى األفراد قدرة محدودة على
أو أي نظام استجابة أولیة لحاالت الطوارئ، فقد ال تتمكن المساعدة من  911المساعدة، وعندما یصلون إلى نظام 

 الوصول إلى السكان في الوقت المناسب.

مثاًال على تأثیر األعاصیر على المباني السكنیة   2019األخیر في مدینة فرانكلین بتكساس في عام    EF3یعطي إعصار  
منزالً وكنیسة وأربعة شركات. قال العمدة روبرتسون كاونتي إن ھذه األضرار   55والشركات التجاریة. حیث تم تدمیر  

 223عاًما. 23ھي األسوأ منذ 
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 الغذاء والماء والمأوى 

ألن اإلعصار أقل حسنة الحظ غالبًا ما توصف األعاصیر التي تضرب األراضي الزراعیة بأنھا أحداث  :المخاطر
ومع ذلك، فإن األعاصیر لدیھا القدرة على تدمیر األراضي  225التحتیة.احتماًال في إلحاق الضرر بالناس أو البنیة 

ًرا مالیًا واقتصادیًا مؤثًرا على ضرالزراعیة وإلحاق الضرر بالماشیة التي تقع في مسار اإلعصار، مما یخلق 
 المزارعین المحلیین والمجتمع.

اتیة أثناء األعاصیر لدیھا القدرة على إلحاق على غرار المخاطر التي تھدد المالجئ خالل اإلعصار، فإن الریاح الع
ضرر كبیر بجمیع أنواع البنیة التحتیة في جمیع أنحاء المجتمع بما في ذلك محطات معالجة المیاه والمالجئ. على 
الرغم من أنھ، كما ھو مذكور في قسم األعاصیر، تبذل الوالیة جھوًدا حثیثة لزیادة عدد المالجئ على طول محطات 

الطرق السریعة، إال أن المالجئ المحلیة ال تزال في خطر أثناء األعاصیر. ونظًرا للتكرار الذي تحدث بھ  استراحة
قد ال یمكن الوصول إلى المالجئ المحلیة أو قد یمثل فاألعاصیر باإلضافة إلى األخطار األخرى مثل الفیضانات، 

 السفر واالنتقال إلیھا خطًرا خالل األحداث المزدوجة.

 
 ) فورت وورث.NWSھیئة األرصاد الجویة الوطنیة (بواسطة الصورة  224
واشنطن ، "من المتوقع وقوع عواصف شدیدة وأعاصیر وفیضانات في أوكالھوما وتكساس حتى لیلة االثنین"، ماتیو كابوتشيو سامینوجیسون  225

 ، 2019مایو  20 بوست، 
-flooding-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/
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قد یكونون إما  -بما في ذلك الفیضانات واألعاصیر  -أفراد المجتمع الذین یقعون في طریق مخاطر متعددة  :راآلثا
أو ملجأ داخلي؛ وقد یؤدي ذلك إلى زیادة اإلصابات إذا قرر األفراد البقاء في أماكنھم   وىغیر متأكدین من السفر إلى مأ

رق أو قرروا السفر إلى المخابئ فقط لمواجھة الفیضانات أو الحطام وتأثروا باألعاصیر أو الفیضانات أو البرد أو الب
قد تفقد المناطق الزراعیة التي تتأثر وأو غیرھا من األخطار التي تمنعھم من الوصول إلى ملجأ في الوقت المناسب. 

ة شرق تكساس منطق  EF-3باألعاصیر جزًءا كبیًرا من المحاصیل أو تفقد الماشیة. على سبیل المثال، ضرب إعصار  
 226وأدى إلى مقتل العدید من الماشیة وتدمیر المعدات. -، مما أدى إلى تدمیر مزرعة لأللبان 2019في أبریل 

 النقل  

شیوًعا بین األعاصیر والنقل ھي فكرة عدم محاولة تجاوز اإلعصار في  اتعوواحدة من أكثر الموض :المخاطر
ومع ذلك، إذا لم یكن اإلعصار وشیًكا، فمن المالحظ استخدام مركبة للوصول المركبة أبًدا إذا كان اإلعصار قریبًا جًدا.  

إلى أقرب مبنى قوي. بینما قد یبدو االختباء تحت الجسر وكأنھ مكان آمن، إال أن ریاح األعاصیر أقوى بالفعل في 
األخیر، ابحث  لمأوىاھذه الفتحات، حیث تعمل كقناة یطیر الحطام من خاللھا مع زیادة خطر اإلصابة. وفي لحظات 

عن خندق أو أي أنبوب تصریف منخفض آخر عادةً ما یوجد على طول ممرات النقل وابق منخفًضا على األرض قدر 
 227اإلمكان.

تجلب األعاصیر ریاًحا كبیرة یمكنھا رفع وإلقاء أي مركبة عبر مناطق واسعة من األرض. إذا لم یتمكن الفرد من 
م األمان وحمایة المناطق المعرضة للخطر في الجسم ھو أفضل ممارسة. یمكن أن مغادرة مركبتھ، فإن تثبیت حزا

تتلف األعاصیر أیًضا عالمات الطرق وغیرھا من البنیة التحتیة المرتبطة بالنقل والطرق المغطاة باألنقاض التي 
األسباب الرئیسیة للتأخیرات   تجعلھا غیر آمنة للسفر أثناء نشاط األعاصیر وبعدھا. یعد الحطام الناجم عن اإلعصار أحد

المرتبطة بالنقل وإغالق الطرق بعد أن یضرب اإلعصار المنطقة. أثناء حدث مناخي عنیف ومتقطع مثل اإلعصار، 
قد تتأخر خدمة النقل العام أیًضا بسبب تدابیر السالمة التي یتعین اتخاذھا. حتى دون أن یھبط اإلعصار، یمكن أن 

 ھا إلى توقف مؤقت في خدمة النقل العام والجماعي.تؤدي تحذیرات اإلعصار نفس

أرضیة لإلعصار أغلقت طرقًا متعددة وتركت  إنخفاضاتثالثة  شیروكي، شھدت مقاطعة 2019في أبریل  :اآلثار
وقد أسقطت ھذه األعاصیر خطوط الكھرباء، وتركت األشجار الكبیرة  228المواصالت البریة في حالة غیر مستقرة.

منتشرة على الطرق السریعة، وأغلقت عملیات مدرسیة لمنطقة ألتو المستقلة. وقد تم إغالق أجزاء من طریق الوالیات 
 21ة السریع بسبب الخطوط الكھربائیة الحیة على الطریق بینما أغلقت أجزاء من طریق الوالی 69المتحدة السریع 

 
 ، 2019أبریل  Dairy Herd Management ،26بان تكساس یلملم بعض األغراض بعدما دمر اإلعصار مزرعتھ"، وایت بكتل، "مصنع أل 226

farm-devastates-tornado-after-ecespi-picking-dairy-https://www.dairyherd.com/article/texas 
 ، 2016فبرایر  25 قناة ذا ویزر، آنا نوریس، "ماذا تفعل إذا رأیت إعصاًرا أثناء القیادة"،  227

driving-while-tornado-see-do-to-hathttps://weather.com/safety/tornado/news/w 
 ، 2019أبریل    20  جاكسونفیل بروجرس، تُقوم بتحدیث عدد األعاصیر إلى ثالثة أعاصیر"،     (NWS)مقاطعة شیروكي: ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة    228

 -to-tornadoes-of-number-upgrades-nws-county-https://www.jacksonvilleprogress.com/news/cherokee
fbbde0319a81.html-8e8b-11e9-6394-three/article_f9c50e4a 

 

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
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
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بسبب الحطام المنتشر على نطاق واسع ومنع األشجار وإعاقتھا  FM 275و  FM 752و  294والطریق السریع 
 229لحركة المرور نتیجة لإلعصار.

 

 الصحة والرعایة الطبیة 

وغیرھم من العاملین في المجال الطبي  أوائل المستجیبیننظًرا لعدم القدرة على التنبؤ باألعاصیر، فإن  :المخاطر
األوقات التي یتم فیھا نقل  -یعتبرون مھمین للغایة لجھود االستجابة والتعافي التي تعقب ھذه المخاطر. التدفق الطبي 

شائع خالل الكوارث الجویة المتفرقة التي ال یمكن التنبؤ بھا. من  -عدد كبیر من األفراد المصابین إلى المستشفى 
كن أن یؤدي شیوع األعاصیر التي تحدث دون سابق إنذار إلى حد ما دون اتباع نمط یمكن التنبؤ بھ إلى حدوث المم

حوادث اعصاریة تؤدي إلى تدفقات سریعة وكبیرة مما یخلق الحاجة إلى عالج طبي لعدد كبیر من المرضى. بسبب 
یًضا صعوبة في الوصول إلى األفراد المحتاجین الحطام الشائع في األعاصیر، قد تواجھ الخدمات الصحیة والطبیة أ

ألن الطرق وممرات النقل األخرى قد ال تكون صالحة للسیر. قد یكون من الصعب أیًضا إغالق الطرق للحركة اآلمنة 
 للمرضى، إلى جانب إمكانیة إخالء المواقع الطبیة التي ضربھا إعصار.

، أفاد مركز إیست تكساس الطبي 2017أبریل    29تكساس في    خالل وقوع إعصار دمر أجزاء من منطقة شرق  :اآلثار
شخًصا في ثالثة مستشفیات مختلفة في المنطقة. ومن أصل حاالت الوفاة اإلحدى عشر التي حدثت  52أنھ تم قبول 

 
، 2019أبریل  13، جاكسونفیل بروجریس"ألتو یلغي الفصول، وأغلقت العدید من الطرق بسبب األضرار الناجمة عن العاصفة والحطام"،  229

-storm-to-due-closed-roads-several-classes-cancels-https://www.jacksonvilleprogress.com/news/alto
a7eabcebab0e.html-b570-11e9-5e44-damage/article_f809d1d0 

،  KLTV Channel 7أعاصیر قد ضربت شرق تكساس، "  6): بیانات جدیدة تؤكد أن NWSجاري باس، "ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة ( 230
ABC ،19  2019أبریل ،texas /-east -hit-tornadoes-confirms-data-new-04/18/nwshttps://www.kltv.com/2019/ 

 

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/
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حاالت وفاة   4في جمیع أنحاء الجزء الجنوبي والغربي من الوالیات المتحدة خالل ھذا الحدث الجوي، یمكن أن تنسب  
وفي المجمل، ضربت سبعة أعاصیر نزوالً على مقاطعات شرق تكساس وھي  231إلى األعاصیر في منطقة كانتون.

 180وجلب عواصف بسرعة  EF-4وراینز وفان زاندت. ووصل أقوى إعصار إلى مستوى  وھوبكنزھندرسون 
 232میالً في الساعة على طول مساره من یوستاس إلى كانتون.

 

 (إدارة) المواد الخطرة. 

عندما یدمر إعصار مبنى سكني أو تجاري أو غیر ذلك، ینتشر ویتناثر كل ما بداخل ذلك الھیكل في جمیع  :المخاطر
یات والتخلص منھا مھمة كبیرة یجب أن تتم بعد حدوث اإلعصار، حیث یمكن أن یؤدي أنحاء المنطقة. تعد إدارة النفا

الحطام إلى مواقف خطرة تھدد كل من الصحة والسالمة البیئیة والبشریة. كما أن انتشار المواد الخطرة في جمیع 
تالي التخطیط لھ؛ فعندما أنحاء المنطقة أمر مھم أیًضا بعد حدوث اإلعصار، حیث یصعب التنبؤ بمسار اإلعصار وبال

یتعلق األمر بإزالة المواد والمواد السامة أو التخلص منھا، یمكن أن تكون ھذه األفعال فكرة الحقة. ومع ذلك، فإن 
 تشبع المجاري المائیة والتربة األرضیة بالمواد الخطرة یمكن أن یساعد في حمایة الموارد الطبیعیة. إمكانیةالحد من 

 
قتیًال، وإصابة العشرات بعد أن ضربت األعاصیر تكساس، جنوبًا"، إن بي  11كورت تشیربس، وجیما دیكسمیرو، ووفیل ھیلسل، وودانیال سیلفا، " 231

 ، 2017أبریل  29سي لألخبار، 
 n752926-texas-east-hit-tornadoes-after-hurt-50-https://www.nbcnews.com/news/weather/over 

،  NOAA، (NWS)حدث إعصار شرق تكساس،" ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  2017أبریل  29" 232
29apr2017-https://www.weather.gov/fwd/tornadoes 

داالس أعاصیر قاتلة"،  7جاي إس لي، "تم العثور على شخصین كانا مفقودین سالمین أثناء حفر منطقة شرق تكساس عبر الدمار الذي سببتھ  233
 ، 2017أبریل  30 مورنینج نیوز، 

-texas-stea-heartbroken-as-safe-found-people-missing-https://www.dallasnews.com/news/weather/2017/05/01/2
deadly-7-of-destruction-through-digs- / األعاصیر 

 

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-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%B1%20/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2017/05/01/2-missing-people-found-safe-as-heartbroken-east-texas-digs-through-destruction-of-7-deadly-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%B1%20/


 

 321من  102صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

كان قد دمر األسطح والمرائب وأدى النھیار الجدران   2012بعد أن ضرب إعصار منطقة أرلینجتون في عام    :اآلثار
وھدم المنازل وغیرھا من المباني، انتشرت العناصر التي كانت مخزنة داخل ھذه المباني في المنطقة. بعض العناصر 

ضاءة الفلوریة لألبنیة، وبطاریات السیارات التي ألقاھا اإلعصار تشمل مبیدات األعشاب ومبیدات حشریة واإل
والمنازل وزیوت المحركات وسائل نقل الحركة ومواد الطالء. كل ھذه المواد، إذا انفجرت، یمكن أن تكون خطرة؛ 
وقد تم إحضار أطقم السیطرة على المواد الخطرة في المنطقة لجمع وتنظیف المواقع المتأثرة. كان اإلعصار، في 

 234رطل من النفایات. 12,000، مسؤوالً عن إنتاج أرلینجتون فقط

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

یمكن أن تتسبب قوة ریاح األعاصیر في إتالف أو تدمیر المرافق الكھربائیة الموجودة فوق سطح األرض  :المخاطر
التحتیة لشبكة الطاقة خالل حدوث اإلعصار. إن انقطاع التیار الكھربائي أمر مؤكد تقریبًا، ویمكن أن تصبح البنیة 

معرضة للخطر عند تعرضھا للحطام المتطایر وسرعة الریاح العالیة المرتبطة باإلعصار. في نھایة المطاف، أي 
شيء یتعلق بالطاقة أو خطوط الطاقة غیر المدفونة في األرض یمكن أن یتلف أو یدمر. من خزانات وقود وخطوط 

لكھرباء وأبراج النقل، ویمكن أن تصبح البنیة التحتیة المكشوفة غیر أنابیب موجودة فوق سطح األرض إلى خطوط ا
 صالحة لالستعمال وتترك اآلالف من األفراد بدون كھرباء وغیرھا من الموارد الحیویة.

شخًصا مصابًا بجروح تتطلب  12الذي خلف  EF-3، تعرضت مدینة فرانكلین إلعصار 2019أبریل  13في  :اآلثار
منزالً، وتدمیر خط نقل الكھرباء، وتدمیر محطة   55وظفین الطبیین. وأفید أنھ تم تدمیر ما مجموعھ  عالًجا من قبل الم

میالً إلى الجنوب الشرقي  65كان غالبیة سكان فرانكلین، التي تقع على بعد حوالي  235توزیع الكھرباء بشكل كبیر.
ونقلت الصحیفة عن   236عة نتیجة لإلعصار.سا 72نسمة بدون كھرباء لمدة تصل إلى   1500من واكو، البالغ عددھم  

 237تشارلز إلیسون قاضي مقاطعة روبرتسون قولھ "لقد فقدنا حوالي نصف الجانب الجنوبي من فرانكلین".

 
 ، 2012أبریل  CBS DFW ،19"التخلص من النفایات السامة درًسا كبیًرا في تنظیف مخلفات عاصفة اإلعصار،"  234

cleanup/-storm-tornado-in-issue-big-a-waste-https://dfw.cbslocal.com/2012/04/19/toxic 
،  2019أبریل  15 ذا إیجل، منزالً، أفاد بذلك المسؤولون " 55" إعصار في فرانكلین یدمر  235

-11e9-5f3c -say/article_3aefdefc-officials-homes-destroys-franklin-in-https://www.theeagle.com/news/local/tornado
d3cd07fec248.html-b4dc 

،  2019أبریل  EF3 " ،TV-KBTX ،13ا" بواسطة إعصار جوش جوربت، " ذا لیتیست: أجزاء من فرانكلین "دمرت تمامً  236
-County -Roberston-in-tornado-following-reported-damage-https://www.kbtx.com/content/news/Heavy

508540001.html 
سي یضرب كال من فرانكلین وتكساس، ویسبب أضرارا على نطاق واسع، "    EF-3و ألكساندر، "إنھ یشبھ القنبلة" | إعصار  یقول براندون سكوت وكل  237

 ، 2019أبریل  14 بي إس خو نیوز، 
 -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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 ، 2010أبریل  13 ا إیجل، ذتصویر ریبیكا فیدلر،  238

974ed29648c0.html-8753-11e9-5e39-jpg/image_05765016-tornado-https://www.theeagle.com/franklin 

https://www.theeagle.com/franklin-tornado-jpg/image_05765016-5e39-11e9-8753-974ed29648c0.html
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 شدیدةال ریاحال 2.8.13

) الریاح الشدیدة بأنھا أحداث ریاح مستقیمة وطویلة العمر SHMPبرنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر (یُعرف 
یمكن أن تحدث بمفردھا أو ترافق أحیانًا مخاطر طبیعیة أخرى بما في ذلك األعاصیر والعواصف الرعدیة الشدیدة. 

 والیة تكساس. یشیر برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطریمكن أن تحدث أحداث الریاح الشدیدة في أي مكان في 
SHMP  إلى أن الریاح الشدیدة تشكل تھدیًدا لألرواح والممتلكات والمرافق الحیویة بشكل أساسي بسبب تأثیرات

ببھا الحطام المتطایر واألشجار أو الھیاكل التي یتم إسقاطھا وتأثیرھا على خطوط الكھرباء. أكثر األضرار التي تس
 الریاح الشدیدة تكون على ھیاكل البناء الخفیفة (أي المنازل المصنعة).

توضح خریطة منطقة الریاح أدناه مناطق مخاطر الریاح في الوالیات المتحدة بأكملھا بناًء على أعلى سرعات متوقعة 
بالعواصف الرعدیة الشدیدة للریاح. تأخذ الخریطة في االعتبار جمیع مخاطر الریاح بما في ذلك المخاطر المرتبطة 

واألعاصیر المداریة واألعاصیر. ترتبط المناطق بأعلى سرعة ریاح لذلك اإلقلیم. تعرض الخریطة أیًضا مناطق 
خاصة معرضة لخطر الریاح. ترسم سرعات الریاح خط مواٍز لمواصفات التصمیم الخاصة بالملجأ أو الغرفة اآلمنة. 

میل في الساعة وتوقع أقصى سرعة  200إلى  160أكثر أمانًا لمقاومة الریاح من  عادةً ما تحتاج تكساس إلى ملجأ /
 239میالً في الساعة. 250بمقدار 

، من المتوقع 2023-2018 ا بینإلى أنھ في الفترة م SHMPتشیر خطة برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر 
دوالًرا في  30,697,559دوالًرا، وخسائر  338,496,656أن تشكل الریاح الشدیدة خسائر في الممتلكات تبلغ 

 إصابة. 108حالة وفاة و  12المحاصیل و 

 
 ، 172، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  بوالیة تكساس، خطة التخفیف من حدة المخاطر  239

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 الفیدرالیة  الوكالة  قبل من  الشدیدة للریاح المجتمعیة المساعدة وسائل 2.8.14

 السالمة واألمن  

یمكن أن تظھر الریاح الشدیدة جمیع المخاطر المذكورة أعاله ومن المحتمل أن تشمل جمیع مخاطر المواد  :المخاطر
. یمكن للریاح الشدیدة وحدھا أن تخلق ظروف أوائل المستجیبینالخطیرة المذكورة أعاله جمیع الخدمات الحكومیة و

أفراد المجتمع، أو ألفراد المجتمع الذین یحاولون  قیادة غیر آمنة للمستجیبین األوائل الذین یحاولون الوصول إلى
الوصول إلى المالجئ، أو ألي شخص یحاول إخالء منطقة متأثرة. تمتلك الریاح أیًضا القدرة على إتالف البنیة التحتیة 

 خاصةً عن طریق إسقاط األشجار التي تقع على خطوط الكھرباء -العامة والمنازل والشركات والممتلكات الشخصیة  
أو المباني أو الممتلكات الشخصیة. قد تؤدي الریاح أیًضا إلى تفاقم األضرار الناجمة عن األخطار األخرى؛ إذا ألحقت 

 
 ، 2011سبتمبر  13اء من المخاطر الناجمة عن المخاطر المتعددة،" المعھد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا، "الخطر المزدوج: قد تقلل قوانین البن 240

-due-risks-underestimate-may-codes-building-jeopardy-events/news/2011/09/double-newshttps://www.nist.gov/
hazards-multiple 

 مناطق الریاح في الوالیات المتحدة*
 

 1المنطقة 
 میل في الساعة 130

 2المنطقة  
 میل في الساعة 160

 3المنطقة  
 میل في الساعة 200

 4المنطقة  
 میل في الساعة 250

 

 مناطق الریاح 

 اعتبارات أخرى
 منطقة ریاح خاصة 

 منطقة حساسة لإلعصار
تتوافق معاییر قیاس سرعة الریاح مع 
ASCE 7-05 

 ثواني 3ھبوب ریاح 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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الریاح أضراًرا بسقف أحد المنازل أو األعمال التجاریة أو أي ھیكل آخر، فقد تدخل المیاه إلى المبنى التالف بالفعل، 
 ح القویة خطوط الكھرباء، مما یعوق استمرار الخدمات العامة لفترة طویلة.مسببة المزید من الضرر. قد تتلف الریا

نسمة بدون   88,000والعاصفة الرعدیة في شمال تكساس أكثر من    2019تركت الریاح الشدیدة خالل مارس   :اآلثار
نطاق واسع بما میالً في الساعة أضرار على    90وبالمثل، في لونجفیو، تركت الریاح التي بلغت سرعتھا    241كھرباء. 

 242عمیل. 17,000في ذلك انقطاع الكھرباء عن 

 االتصاالت  

الریاح الشدیدة وحدھا قد تخلق احتمالیة انقطاع الطاقة. كما ھو موضح أعاله، فإن انقطاع التیار الكھربائي  :المخاطر
أو الذین یطلبون المساعدة.   من البحث عن أفراد المجتمع المحتاجین  أوائل المستجیبینیمكن أن یمنع أعضاء المجتمع أو  

ویمكن أن یكون انقطاع التیار الكھربائي مشكلة، خاصة إذا كانت ھذه االنقطاعات في المطارات. إذا توقفت الطاقة 
وذلك على غرار  243،244أثناء الریاح الشدیدة، فقد یؤدي ذلك إلى الحد من اتصال أجھزة التحكم الھوائیة بالطائرات. 

إلى  لكلریاح العاتیة ترتبط بمجموعة متنوعة من المخاطر األخرى المحتملة، فقد یؤدي ذاألعاصیر، نظًرا ألن ا
التشویش واالرتباك بشأن ما إذا كان یجب البقاء في مكان ما أثناء وقوع حدث من أحداث الریاح أو االنتقال إلى ملجأ 

 محلي.

جتمع الذین یحاولون الوصول إلى العمل أو المدرسة، یمكن للریاح القویة أن تحد من السفر أو توقفھ لیس فقط ألفراد الم
ولكن أیًضا للشحن وحركة الموانئ؛ وھذا التوقف في حركة المرور التجاریة من المحتمل أن یؤدي إلى آثار اقتصادیة 

 فادحة.

دث فیھا إصابات قد یؤدي االرتباك حول ما إذا كان البقاء في مكانك أو االنتقال إلى ملجأ ما إلى وقوع حالة تح  :اآلثار
، شھدت مقاطعة لوبوك عاصفة ترابیة (ھبوب) إلى جانب ریاح شدیدة بلغت 2019أو وفیات متزایدة. في أبریل 

  245حد من الرؤیة وفي العدید من حوادث السیارات.تسببت في الكم / ساعة وقد  80-65سرعتھا 

 
ستار مواطن بدون كھرباء في مقاطعة تارانت وداالس،"  88,000دومینجو رامیریز وبیل ھننا، "عاصفة تضرب شمال تكساس مخلفة أكثر من  241

 ، 2019مارس  13 تیلجیرام، 
worth/article227467204.html-telegram.com/news/local/fort-https://www.star 

242"NWS:  " ،تسببت الریاح التي تسیر في خط مستقیم في وقوع أضرار في لونج فیوKLTV ،10   2019مایو ، 
longview/-damage-caused-winds-line-straight-https://www.kltv.com/2019/05/10/nws 

داالس فورت ورث الدولي؛ أخرجتھا العواصف من داالس فورت وورث   جیزوس خیمینیز وكلیر كاردونا، "تم استعادة معدات النقل الجوي في مطار  243
 ، 2019یونیو  24 ، داالس مورنینج نیوز" 
-move-storms-airport-dfw-at-restored-equipment-traffic-ww.dallasnews.com/news/weather/2019/06/24/airhttps://w

worth/-fort-dallas-of-out 
س میالً في الساعة في داال  109خوسیھ جیمینیز ولوید برومفیلد وسارة ساردر، "عواصف الصباح الباكر تنتج ریاحاً قویة ومدمرة تصل سرعتھا إلى   244

 ، 2019مارس  14 داالس مورنینج نیوز، فورت وورث"، 
-wind-damaging-powerful-produce-storms-morning-9/03/14/earlyhttps://www.dallasnews.com/news/weather/201

fort-dallas-in-mph-109-to-up-gusts- /یستحق 
 ، 2019یونیو  6 واشنطن بوست،ماثیو كابوتشي، "ھبوب ھائل یبتلع مقاطعة لوبوك بتكساس"،  245

-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-%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82/
https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/03/14/early-morning-storms-produce-powerful-damaging-wind-gusts-up-to-109-mph-in-dallas-fort-%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82/
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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 الغذاء والماء والمأوى 

نظًرا ألن الریاح الشدیدة ترتبط غالبًا باألعاصیر والعواصف الرعدیة، فإن المخاطر واآلثار المرتبطة  :المخاطر
باألعاصیر ترتبط غالبًا بالریاح الشدیدة. وقد تھب الریاح الشدیدة وتبعثر الحطام مثل أطراف األشجار وخطوط 

یؤدي ذلك إلى عرقلة طرق التوزیع أو انقطاع التیار   الكھرباء وغیرھا من العناصر الكبیرة وتلقي بھا إلى الطرق. وقد
 الكھربائي في منطقة معینة. وذلك قد یعیق األفراد الذین یحتاجون للوصول إلى ملجأ.

عمیل بما في ذلك ما ال   80,000ال یقل عن    عما، انقطعت الكھرباء  2019خالل حادثة قویة للریاح في یونیو   :اآلثار
 246ي داالس؛ واضطرت ھذه المحالت لإلغالق المؤقت.یقل عن ستة متاجر بقالة ف

 النقل  

یمكن أن تتسبب الریاح الشدیدة بشكل كبیر مثل األعاصیر في تأخیرات مروریة وقد تتلف البنیة التحتیة  :المخاطر
على إشارات المرور والطرق للریاح الشدیدة وتسقط    نھارللنقل والمركبات الشخصیة والمركبات التجاریة. ویمكن أن ت

األرض. ومن الممكن أن تتعرض المركبات التي بھا مركز ثقل عاٍل، بما في ذلك الشاحنات نصف المقطورة وشاحنات 
النقل، لریاح قویة على خط مستقیم والتي یمكن أیًضا أن تدفع ھذه المركبات. یمكن للریاح الشدیدة أن تقلل من القدرة 

ایات وبعثرة الرمال وتطایر الحطام بفعل الریاح ودفع الماء الراكد االستیعابیة ألي طریق وذلك من خالل رمي النف
علیھا مما یجعل السفر علیھا غیر آمن. خالل أحداث الریاح الشدیدة، المرتبطة عادة بالعواصف الرعدیة، یمكن 

تلقیھا الریاح على  لألشجار التي تم اقتالعھا أیًضا إعاقة أو إتالف البنیة التحتیة للنقل. ویمكن أن تؤثر المواد التي
 247الطرق على حركة المرور من خالل تقلیل مسافة الرؤیة للسائق.

، انقشعت الریاح العاتیة والعاصفة الرعدیة عن مدینة داالس مخلفة وراءھا دمار 2019في أوائل یونیو  :اآلثار
إشارة مرور ال تملك  496بالمئة منھا ال یعمل بشكل صحیح، فكان ھناك  41ما جعل مإلشارات المرور في المدینة 

ا تسبب في تأخیر مإشارة مرور مضیئة باللون األحمر م 168أي قدرات اتصال أو تركت غیر صالحة للعمل، و 
 248حركة المرور الرئیسیة في جمیع أنحاء المنطقة.

 
 ، 2019یونیو  10 ایھ بي سي نیوز، جیسون وایتلي، "محالت البقالة تنقذ المواد القابلة للتلف في مقطورات مبردة أثناء انقطاع التیار الكھربائي"،  246

-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"ریاح عاتیة"، إدارة النقل األمریكیة، اإلدارة الفیدرالیة للطرق السریعة، في  247
https://ops.fhwa.dot.gov/weather/weather_events/high_winds.htm 

 ،  2019یونیو  11مة عن العاصفة"، مدینة داالس، ا"آخر التطورات الھ  248
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
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 الصحة والرعایة الطبیة 

إن المرافق الصحیة والطبیة، مثلھا مثل جمیع الھیاكل، معرضة للریاح الشدیدة أو غیرھا من أحداث الریاح   :المخاطر
ر والعواصف المداریة والعواصف الرعدیة. ونظًرا ألن السیارات المرتفعة معرضة العاتیة التي تأتي مع األعاصی

للدفع أو االنقالب أثناء أحداث الریاح الشدیدة، یجب أن یكون مشغلو سیارات اإلسعاف وغیرھا من مركبات نقل 
أوائل ة المرضى أو المرضى الكبیرة على درایة وحذر عند محاولة نقل األشخاص، والتأكد من عدم المخاطرة بإصاب

أنفسھم. قد تتسبب خطوط الكھرباء المتساقطة والحطام المتناثر في جعل الطرق ونقاط الوصول األخرى  المستجیبین
غیر متاحة عند محاولة الوصول أیًضا إلى المرضى. یمكن أن تتسبب الریاح العاتیة في تأخیر الخدمات الطبیة بسبب 

المحتمل من خطوط الكھرباء التي تم قطعھا. یمكن أن تتأثر المستشفیات التي تقدم الحطام وانقطاع التیار الكھربائي 
خدمات طائرات الھلیكوبتر بأحداث العواصف ألن السفر الجوي قد ال یكون خیاًرا آمنًا أو قابالً للتطبیق. أحداث 

ا لم تكن الریاح قویة بدرجة عواصف الریاح، كما ذكر سابقًا، یمكن أن تؤدي إلى حاالت انخفاض الرؤیة أیًضا. وإذ
 كافیة لمنع وصول المروحیة الطبیة إلى المرضى، فقد تحول المخاوف المتعلقة بالرؤیة الطائرة دون تحلیقھا.

من أفراد المجتمع من مركز   62، كان یتعین نقل 2019عندما ضربت عاصفة ریاح شدیدة أبیلین في مایو  :اآلثار
میًال في   70یل بسبب ظروف المنشأة غیر اآلمنة الناتجة عن ریاًحا بلغت سرعتھا  ویلو سبرینجز للصحة وإعادة التأھ

 250الساعة.

 
 ، 2019یونیو  11الصورة بواسطة آن زیمبا، دماجزین،  249

 update/-outage-electrical-dallas-daily-https://www.dmagazine.com/frontburner/2019/06/your 
لوفیتش، وتیموثي شیب، ولورا جوتشكي، ورونالد و. إردریش، "العاصفة تسببت في أضرار جسیمة في أبیلین بالقرب من طریق وینترز جریج جاك 250

 ، 2019مایو  18 أبیلین ریبورتر نیوز، "، 7السریع 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 

ریاح شدیدة لدیھا القدرة على ضرب ما یبدو قویاً واألنابیب اآلمنة ومرافق التخزین ومركبات النقل الكبیرة  :المخاطر
والمنازل والشركات. إذا أحدثت الریاح أضراًرا لمنزل، خاصة المرآب أو سقیفة التخزین التي تحتفظ بمواد خطرة 

أو المبیدات الحشریة أو كلور المسبح أو الدھانات أو البقع  خاصة بأھل البیت مثل الوقود أو المنظفات المسببة للتآكل
وستشكل ھذه التسریبات خطراً على  251الخشبیة أو الورنیش، یمكن عندئذ انفجار ھذه العناصر وتسربھا إلى البیئة.

ستنجرف  صحة اإلنسان والبیئة على السواء بالنسبة لمن یعیشون في المنطقة المجاورة، أو إذا تسربت إلى نھر فإنھا
مع التیار. یمكن للشركات الخاصة التي تبیع المواد المنزلیة الخطرة، أو الشركات التي تخزن المزید من المواد 
الكیمیائیة المسببة للتآكل، أن تتعرض لنفس الضرر وتكشف عن المواد الضارة المحتملة إن لم یتم حمایتھا من أضرار 

سیارات كبیرة وعالیة، مثل الشاحنات، لنقل المواد الخطرة تشكل أیًضا الریاح الشدیدة. إن الشركات التي تستخدم 
 خطًرا ألن ھذه األنواع من المركبات یمكن أن تنقلب بسھولة إذا كانت الریاح الشدیدة قویة بدرجة كافیة.

، 2018و  یونی  8بالوالیات المتحدة، بالقرب من تشیلدریس في    287أحدث انسكاب خطیر على الطریق السریع    :اآلثار
تسریبًا للسوائل المسببة للتآكل والسوائل الحمضیة من شاحنة صغیرة مقلوبة. حیث تسببت الریاح الشدیدة في انقالب 
الشاحنة مما أدى إلى تسرب المواد الخطرة. وقد تطلب ذلك من فریق التعامل مع المواد الخطرة معالجة الخطر 

 252ع أنحاء المنطقة.وإجبارھم على إعادة توجیھ حركة المرور في جمی

 
 www.tceq.texas.gov/p2/hhwhttps//:النفایات المنزلیة الخطرة: دلیل لتكساس، "لجنة تكساس للجودة البیئیة،  251
.  2018یونیو،  8، نیوز 7إیھ بي سي دیبرا باركر، "انسكاب المواد الخطرة یفرض إعادة توجیھ حركة المرور بالقرب من تشایلدریس"،  252

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
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 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

یمكن أن تؤدي الریاح الشدیدة إلى سقوط األشجار والمباني المرتفعة عن األرض وغیرھا من الحطام على  :المخاطر
خطوط المرافق والبنیة التحتیة األخرى إلنتاج الطاقة ونقلھا. ویمكن للریاح الشدیدة أیًضا أن تتلف البنیة التحتیة للمرافق 

خالل  254ة المحوالت عن منصاتھا.لاء أبراج اإلرسال وخلخنفسھا عن طریق تھشم وانكسار أعمدة المرافق وانحن
أحداث الریاح الشدیدة التي تتسبب في انقطاع التیار الكھربائي، یمكن ترك المنازل والشركات بدون كھرباء لعدة أیام 

ركات. وحتى أسابیع في المرة الواحدة. ویمكن أن یكون النقطاع التیار الكھربائي ھذا تأثیرات اقتصادیة على الش
ویمكن أن یحدث تلف في الممتلكات المنزلیة والتجاریة أیًضا إذا سقطت البنیة التحتیة للمرافق، بسبب الریاح، على 

یبدو أن خطوط الكھرباء الموجودة فوق سطح األرض أكثر عرضة للتلف بسبب  األشغال.المنزل أو ھیاكل ومواد 
ن تؤدي إلى مزید من األخطار ألن التواجد بجوار حوامل التیار الریاح من البنیة التحتیة األخرى للمرافق ویمكن أ

الكھربائي یمكن أن یكون التعامل معھ أمرا خطیراً. على سبیل المثال، أثناء أحداث الریاح العاتیة، إذا كان ال یزال 
اعد بشكل كبیر ھناك خط كھرباء ساقط وال یزال بھ كھرباء حیة وتسبب في حدوث حریق، فیمكن للریاح العاتیة أن تس

ویمكن لھذا أن یضع المنازل والشركات  255في انتشار الحریق عن طریق تأجیج ونشر اللھب على مسافات كبیرة.
 خطر لنوع مختلف من المخاطر.الالتي لم تكن مجاورة للمنطقة التي تقع فیھا الریاح الشدیدة في مستویات 

 
 ، 2018یونیو،  8 نیوز،  7أیھ بي سي تصویر دیبرا باركر،  253

childress-near-rerouted-be-to-traffic-forces-spill-https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat 
كوربس كریستي كولر مونیكا لوبیز وتیم أكوستا، "أضرار عاصفة كینجزفیل: اآلالف بال كھرباء، الریاح العاتیة، واألمطار تتسبب في الضرر، "  254

 ، 2019یونیو  7 تایمز، 
 outages/1379266001/-damage-tornado-storm-https://www.caller.com/story/weather/2019/06/07/kingsville 

الوالیات   كریستینا بیدینوفسكي وألیكس سوسنوفسكي، "الریاح العاتیة تھدد بالمزید من األضرار وانقطاعات التیار الكھربائي والحرائق في جنوب غرب  255
 ،2019یولیو  1 اكیوویذر، ،" المتحدة

 

https://abc7amarillo.com/news/local/hazmat-spill-forces-traffic-to-be-rerouted-near-childress
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/
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میالً في  152من روكبورت، وصلت سرعة الریاح إلى عندما وصل إعصار ھارفي إلى الیابسة، بالقرب  :اآلثار
عمیل بدون كھرباء في جمیع أنحاء منطقة كوربوس كریستي. وقد  220,000بسبب الریاح الشدیدة، كان  256الساعة.

لوحظ أن أعلى معدل النقطاع التیار الكھربائي في ھذه المنطقة حول منطقة أرانساس باس روكبورت. وعندما وصل 
عمیل بدون كھرباء في الجزء القریب من أرانسس باس  47,000ر الكھربائي إلى ذروتھ، كان ھناك انقطاع التیا

 2017أغسطس  27معظم المناطق التي تأثرت، كانت قادرة على استعادة الطاقة ما بین  257روكبورت في المنطقة.
ر الوصول إلیھا، بسبب الفیضانات . ولم یتم ترمیم العدید من المواقع في منطقة ھیوستن التي تعذ2017سبتمبر  2و 

  258سبتمبر. 8الشدیدة، حتى 

 
-fires-brush-and-outages-power-damage-more-threaten-winds-news/high-https://www.accuweather.com/en/weather

us/333082-outhwesterns-in 
 ، 2019أكتوبر   NOAA  ،14، (NWS)،" ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة 2017أغسطس،  29-25 -"إعصار ھارفي الكبیر 256

https://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey 
: إلیكم آخر أخبار انقطاع التیار الكھربائي في منطقة كوربس كریستي، "شبكة الوالیات المتحدة األمریكیة الیوم، 2017جون سي موریتز، "ھارفي  257
 ، 2017أغسطس  30

 -christi-corpus-outages-power-latest-heres-2017-ttps://www.caller.com/story/weather/2017/08/25/harveyh
area/603084001/ 

،  2018، تعاون االعتمادیة الكھربائیة ألمریكا الشمالیة، الصفحة السادسة، مارس 2018مارس  تقریر تحلیل حادث إعصار ھارفي: 258
https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Hurricane_Harvey_EAR_DL/NERC_Hurricane_Harvey_EAR_20180309.pdf 

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 2.8.15

ف یُعرِّ   259بالمئة من جمیع حرائق غابات.  90في والیة تكساس، یتسبب البشر واألنشطة التي یمارسونھا في أكثر من  
ویمكن تصنیفھ على أنھ حریق الغابات بأنھ حریق كاسح مدمر  SHMPبرنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر 

حریق بري أو سطحي أو ممتزج. یعتمد احتمال نشوب حرائق الغابات على ظروف متعددة. تشمل ھذه الظروف 
الطقس المحلي والعوامل الطبوغرافیة ووجود مناطق نباتیة تعمل كوقود لحرائق الغابات. في حین أن مجموعة متنوعة 

حرائق الغابات، إال أن سلوك حرائق الغابات یمكن أن یكون غیر   من الظروف یمكن أن تساعد في التنبؤ بحدوث
متوقع. یرجع السبب في عدم إمكانیة التنبؤ بحرائق الغابات إلى الفھم المحدود لالستجابة البیئیة لحرائق الغابات 

  260،261والبیانات المحدودة أو غیر الدقیقة عن الظروف المحلیة واألولویات المحدودة للموارد.

، 2018بالمئة من سكان والیة تكساس)، اعتبارا من عام  70ملیون شخص (ما یقرب من  18ا یقرب من یعیش م
داخل الواجھة البریة في البراري، وھي أكبر مجموعة من السكان معرضین للخطر أكثر من أي والیة أخرى في 

ي یحتمل فیھا نشوب حرائق غابات ، من المتوقع في تكساس أن یتضاعف متوسط عدد أیام الت2050البالد. بحلول عام  
 262یوًما في السنة. 80یوًما إلى  40من 

یمكن أن تؤدي حرائق الغابات إلى حدوث أضرار واسعة النطاق لألراضي والممتلكات السكنیة والتجاریة والحكومیة. 
ظ برنامج الوالیة ، الح2006إلى عام    1996ففقدان الحیاة واإلصابة ھو أیضا مصدر قلق مع حرائق الغابات. من عام  

إصابة تم اإلبالغ عنھا بسبب  170حالة وفاة تم اإلبالغ عنھا و  31أن ھناك  SHMPلتخفیف من حدة المخاطر 
إلى أنھ من  SHMPحرائق الغابات في جمیع أنحاء الوالیة. تشیر خطة برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر 

دوالًرا، و  330,190,566ات خسائر في الممتلكات تبلغ ، من المتوقع أن تشكل حرائق الغاب2023 - 2018
  وخاصة  الفیضانات،  تحدث  أن المرجح منوإصابة.  79حالة وفاة و  15دوالًرا كخسائر في المحاصیل و  89,490,775

  وربما. الماء امتصاص  على  قدرة أقل  األرض  تجعل  ربما  الغابات  حرائق  ألن  وذلك  الغابات،  في  الھائلة الحرائق  بعد  المفاجئة، الفیضانات
  وظروف   التضاریس   تغیر  التي  الغابات   حرائق  بسبب   حدة   أكثر  تكون  وقد   المعروفة  الفیضانات   مناطق  خارج   ھذه   الفیضانات   ظواھر  تحدث

إلى  جھود تخفیف حرائق الغابات تحتاج فإن  بعد حرائق الغابات، یمكن رؤیتھالألضرار الكبیرة التي  نظًراو  264 , 263. األرض

 
 ، 2019أكتوبر  4"التحضیر لحرائق الغابات"، خدمة غابات تكساس إیھ آند إم،  259

https://tfsweb.tamu.edu/PreventWildfire/ 
 ، 2011أبریل  13 مجلة اإلدارة البیئیة، ماثیو طومسون ودیف كالكین، "عدم الیقین والمخاطر في إدارة حرائق البراري: مراجعة، "  260

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2011_thompson_m002.pdf 
 ، 2018أكتوبر  8 بي بي سي، كریس بارانیوك، "السعي للتنبؤ بحرائق الغابات ووقف انتشارھا"،  261

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 التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  262

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
    2020ر ینای 17في  FEMAتم الدخول إلى "فیضان بعد الحریق"  263

fire-after-https://www.fema.gov/flood 
 2020ینایر  17في  FEMAتم الدخول إلى "فیضان بعد الحریق"  264

 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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النظر في خطط استخدام األراضي التي تعالج كثافة ومقدار التنمیة، فضالً عن اعتبارات الوصول للطوارئ وتنسیق 
 المواقع وإمدادات المیاه.

س تعرف یمكن عرض شدة حرائق الغابات المحتملة، والمعروفة باسم كثافة الحرائق، من خالل صیغة نموذجیة للقیا
). تساعد ھذه الصیغة النموذجیة األفراد على تحدید قوة حرائق الغابات مع إعطاء FISباسم مقیاس كثافة الحرائق (

، تكون فئات  5من    FISفكرة عن احتمال حدوث ضرر وخطر على الحیاة والممتلكات. ویتكون مقیاس كثافة الحرائق  
اس في الجدول المقی SHMP. ویعرض برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر 5ھي  فئةوأعلى  1ھي  فئةأقل 
 أدناه.

 ) FISمقیاس كثافة الحرائق ( فئات

 وصف  الفئة

 منخفض جدا - 1 الفئة
السھل إخماد قدم؛ معدل انتشار منخفض للغایة؛ ال یكتشف. عادةً ما یكون من  1لھیب صغیر جًدا، متقطع، طولھ عادة أقل من 

 الحرائق بواسطة رجال اإلطفاء من خالل التدریب األساسي والمعدات غیر المتخصصة.

 منخفض - 2 الفئة 
قدم؛ كمیة صغیرة في نطاق قصیر جدا من الممكن اكتشافھ. من السھل إخماد  2لھیب صغیر، عادةً ما یكون طولھ أقل من 
 بمعدات واقیة وأدوات متخصصة.الحرائق من قبل رجال اإلطفاء المدربین 

 معتدل - 3 الفئة 
أقدام؛ من الممكن اكتشافھ على المدى القصیر حرائق یصعب إخمادھا؛ یحتاج رجال اإلطفاء المدربین  8لھیب یصل طولھ إلى 

رار في إلى دعم من الطائرات أو المحركات والجرافات والمحاریث لیكون اإلطفاء فعاال. زیادة احتمال حدوث ضرر أو أض
 األرواح والممتلكات.

 مرتفع - 4 الفئة 
قدًما؛ من الشائع اكتشافھ على المدى القصیر؛ من الممكن اكتشافھ على المدى المتوسط. االقتحام  30لھیب كبیر یصل طولھ إلى 

االقتحام غیر المباشر فعاًال. المباشر من قبل رجال اإلطفاء المدربین والمحركات والجرافات غیر فعال بشكل عام، وقد یكون 
 إمكانیة كبیرة لوقوع أضرار أو تلفیات في األرواح والممتلكات.

 جدا مرتفع - 5 الفئة 
قدًما؛ سریع اإلكتشاف على المدى القصیر، متكرر اإلكتشاف على المدى البعید؛ حرائق  150لھیب كبیر جًدا یصل طولھ إلى 

باشر فعال بشكل ھامشي أمام الحریق. إمكانیة كبیرة لوقوع أضرار أو تلفیات تلحق مستحثة بسبب الریاح. االقتحام غیر الم
 باألرواح والممتلكات.

 الغابات.  لحرائق FEMA الطوارئ  إلدارة الفیدرالیة الوكالة  مجتمع إنقاذ وسائل  2.8.16

 السالمة واألمن 

على غرار األخطار األخرى، تحتاج حرائق الغابات وخاصة الحرائق التي تندلع على نطاق واسع إلى  :المخاطر
مستجیبًا  16,690، حشدت خدمة غابات تكساس إیھ آند إم 2011. في عام أوائل المستجیبینمجموعة كبیرة من 

تجابة لحادث الحرائق في جمیع طائرة من جمیع أنحاء البالد اس 255محرًكا، و  986جرافة، و  244للطوارئ، و 

 
 182نفس المرجع، صفحة  265

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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مع وجود اتفاقیات   -في حین أن االستجابة لحرائق الغابات منظمة بشكل كبیر في جمیع أنحاء الوالیة    266أنحاء الوالیة.
والوكاالت المحلیة یعانون   أوائل المستجیبینتظھر األحداث الماضیة أن    -الفیدرالیة    صادربینیة متعددة بین الوالیة والم

ھذه القدرة  267،268،269في الموظفین ولیس لدیھم المعدات الالزمة لمواجھة حرائق الغابات واسعة النطاق.من نقص 
لمستجیب األول ووقوع حوادث. ومما االمحدودة على االستجابة لحرائق الغابات تزید من احتمال سوء االتصال وتعب  

الوصول إلى مئات اآلالف من الدونمات  احتمال زیادة حرائق الغابات فيھو یضاعف من ھذا النقص في القدرات 
واستمرارھا من عدة أیام إلى أسابیع؛ النمو السكاني السریع والتطور في واجھة البراري الحضریة ھي عوامل تزید 

 270من ھذا النقص.

لى التنبؤ إلى جانب القدرة المحدودة للموظفین، ال یمكنھم التنبؤ بحرائق الغابات بأنفسھم؛ ویمكن أن یؤدي عدم القدرة ع
، وخاصة رجال اإلطفاء، محاصرین أو في حالة جفاف أو محمومین أو تدمیر المركبات أوائل المستجیبینإلى جعل 

 271،272بما في ذلك الشاحنات والطائرات العمودیة والطائرات.

 
 ، 16لتدمیر المنازل"، تكساس إیھ آند إم فورست سیرفیس، صفحة  2011قواسم حرائق غابات تكساس المشتركة لعام ال" 266

ires/Conthttps://tfsweb.tamu.edu/uploadedFiles/TFSMain/Preparing_for_Wildfires/Prepare_Your_Home_for_Wildf
act_Us/2011٪20Texasfpdf 

 ، 2016دیسمبر  7 كلیمز جورنال، سارة رفیق وجوزي موسیكو، "غالبیة إدارات مكافحة الحرائق في تكساس یعمل بھا رجال إطفاء متطوعون"،  267
laimsjournal.com/news/southcentral/2016/12/07/275425.htmhttps://www.c 

، تكساس"، مكتب مقاطعة باستروب إلدارة 2015اوربان في باستروب في عام -كارین جاكسون، "دراسة حالة عن حریق ھیدن باینس وایلد الند 268
 ، 2016مارس  31الطوارئ، 

https://www.co.bastrop.tx.us/upload/page/0027/docs/HPF_Case_Study_final_03312016.pdf 
، 2013مایو  3، تكساس تریبیونروس رامزي، "بالنسبة إلدارات اإلطفاء، المزید إلى میزانیة الوالیة فضالً عن أرقام"،  269

numbers/-budget-texas-https://www.texastribune.org/2013/05/03/more 
 ، 2019أكتوبر  4"خطر الحریق: خطر حرائق الغابات، "خدمة غابات تكساس إیھ آند إم"، في  270

https://tfsweb.tamu.edu/WildfireRisk/ 
 ، 2014مایو  21روبرت أفسیك، "ثالثة تھدیدات متعلقة بالحرارة لرجال اإلطفاء وكیفیة تفادیھا"، فایر ریسكیو،  271

-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 السیطرة على األمراض، في  272
https://www.cdc.gov/niosh/topics/firefighting/ 

 

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/
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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قد یؤدي تعب المستجیب األول ومرضھ وسوء تواصلھ والحوادث إلى زیادة اإلصابات والوفیات، باإلضافة  :اآلثار
في أربع مقاطعات ریفیة  2006إلى زیادة الخسائر المالیة الستبدال المعدات أو المركبات. أدى حریق ھائل في عام 

وفاة رجل إطفاء متطوع. حاول رجل اإلطفاء أن یقود شاحنة   ھي مقاطعات ھتشینسون وروبرتس وجراي ودوني إلى
میاه بعیداً عن النیران القادمة، دون أن یعلم أن فریقًا آخر قد أزال الغطاء النباتي، مما خلق تربة ناعمة؛ انزلقت الشاحنة 

ي باستروب، حوصر أثناء حرائق الغابات ف 2011في عام     274على التربة مما أدى إلى تحطم الشاحنة ووفاة السائق.
 275اثنان من رجال اإلطفاء المتطوعین بین حریقین عندما ساروا في ممر خاطئ وحشرت شاحنتھم في الرمال.

 االتصاالت  

الحكومیین والمحلیین الذین   أوائل المستجیبینعلى غرار األعاصیر والعواصف، فإن المجموعة الواسعة من    :المخاطر
یلتقون مع المستجیبین المحلیین إلطفاء حرائق الغابات واسعة النطاق یخلقون تحدیات في مجال االتصاالت، وذلك 
بسبب معدات وبروتوكوالت االتصال المختلفة؛ ھذه الطرق المختلفة لالتصال لدیھا القدرة على أن تؤدي إلى انعدام 

ومما یضاعف سوء االتصال المحتمل، أن غالبیة األراضي البریة في تكساس مملوكة  276االتصال أو سوء االتصال.
والمسؤولین  أوائل المستجیبینملكیة خاصة، مما یخلق تحدیات في التواصل بین مالك األراضي الخاصة و

 
 ، إدارة تكساس العسكریة.SSG Malcom McClendon التصویر الفوتوغرافي بواسطة 273
 ، 2007أغسطس  3"الوفیات الناجمة عن حرائق الغابات"، مراكز السیطرة على األمراض،  274

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5630a1.htm 
 ، 2011دیسمبر  1، تكساس مانثلي"اختبار الحرائق"،  275

fire/-by-https://www.texasmonthly.com/articles/trial 
 . 2018یولیو  GoSanAngelo ،5"وفاة طیار في مكافحة الحرائق في مقاطعة سترلینج مونتي بسبب تحطم طائرة ھلیكوبتر"  صموئیل ساتون،  276

-helicopter-dies-wildfires-fighting-instrumental-//www.gosanangelo.com/story/news/local/2018/07/05/pilothttps:
crash/756420002/ 

 

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/


 

 321من  116صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

ا بین فرق االستجابة وعدم القدرة على التنبؤ بحرائق الغابات قد یؤدي أیًضا إلى سوء االتصال، ال سیم  277الفیدرالیین.
 على األرض وفي الجو.

األثر االقتصادي الناجم عن حرائق الغابات. یمكن أن تدمر حرائق الغابات المنازل والشركات المحلیة، وتعمل على 
تشرید الموظفین وأصحاب العمل لفترة طویلة من الزمن. تمثل صناعة األخشاب، وخاصة في شرق تكساس، صناعة 

 278ملیار دوالر؛ وتدمر حرائق الغابات منتجات األخشاب التي تشكل أساس ھذه الصناعة. 18ي تبلغ قیمتھا حوال

قد یؤدي عدم االتصال أو سوء االتصال إلى زیادة اإلصابات والوفیات والخسائر المالیة كما ھو موضح أعاله   :اآلثار
مبنى بما في ذلك حوالي  3000من أكثر  2011في قسم السالمة. حطمت الحرائق في جمیع أنحاء الوالیة في عام 

حرائق  دمرت 279ستروب.ملیون دوالر لتنظیف الحطام فقط في مقاطعة با 20حوالي ذلك كلف  103منزل.  2,947
ملیار دوالر، مما یمثل تأثیًرا اقتصادیًا محتمًال قدره   1.6جات أخشاب بقیمة تجاوزت  أیًضا منت  2011الغابات في عام  

منزالً  249، دمر حریق غابات بوسوم كینجدوم ما یزید عن 2011في عام  280.تكساس شرق في دوالر ملیار 3.4
  281ومطعم وكنیسة.

 2011282. عام في كینجدوم بوسوم حریق خالل المنازل في النیران اشتعال :2-53 الشكل

 
 ، 2011دیسمبر  1 النجاة من الحرائق، " رسمین منظورین، " 2011بانشیرو، "حرائق غابات تكساس -سیندي دیفون 277

perspectives/#gref-two-wildfires-texas-https://firerescuemagazine.firefighternation.com/2011/12/01/2011 
 إیھ أند إم بتكساس،"، خدمة الغابات 2019"تكساس  278

http://tfsfrd.tamu.edu/economicimpacts/Texas٪20Flyer/Texas2019.pdf 
 ، 2018سبتمبر  26 أوستن أمریكان ستیتسمان، ماري ھوبر، "خمس سنوات بعد الحریق المدمر، وما زالت مقاطعة باستروب تتعافى"،  279

recovering-still-county-bastrop-fire-devastating-after-years-an.com/news/20160915/fivehttps://www.statesm 
 ملیون دوالر" خدمة الغابات إیھ أند إم بتكساس، 97"حرائق الغابات شرق تكساس تدمر أخشاب بقیمة  280

 tfsweb.tamu.edu/Content/Article.aspx//https:؟id=27432 
 ، 2011أبریل   NBC DFW ،19تاري واالس ونیسان كاسترو، "تقدیرات األضرار تتضاعف في حریق بوسوم كینجدوم"،  281

 120227884.html-Fire-Kingdom-Possum-in-Double-Estimates-https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Damage 
 الصور الفوتوغرافیة من قبل إس إس جي مالكولم ماكلیندون، الحرس الوطني للوالیات المتحدة. 282

 

https://firerescuemagazine.firefighternation.com/2011/12/01/2011-texas-wildfires-two-perspectives/#gref
http://tfsfrd.tamu.edu/economicimpacts/Texas%20Flyer%20/%20Texas2019.pdf
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%D8%9Fid=27432
https://tfsweb.tamu.edu/Content/Article.aspx%D8%9Fid=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 

یمكن أن تنخفض جودة میاه الشرب بعد حرائق الغابات بسبب زیادة التعریة وتقلص سعة الخزان والرماد  :المخاطر
ویمكن أن تكون معالجة المیاه الملوثة مكلفة   283والحطام والمواد الكیمیائیة األخرى التي تستقر في البحیرات واألنھار.

 284،285وتستغرق وقتًا طویالً للمجتمعات المحلیة.

القدرة على التنبؤ بكیفیة انتشار الحریق یمكن أن یخلق عدم الیقین فیما إذا كان أفراد المجتمع سیتبعون أمر اإلخالء عدم  
لمنطقة معینة أم ال. وقد یظل أفراد المجتمع مكانھم بعد أن تم إصدار أوامر باإلخالء على افتراض أنھم یستطیعون 

ائق الغابات، وفجأة یجدون أنفسھم أنھم بحاجة إلى اإلخالء عندما الدفاع عن منازلھم أو لن یكونوا في طریق حر
تسیر حرائق الغابات سریعًا حیث تستغرق النار أقل من نصف ساعة للسفر  286یدركون أنھم في طریق الحریق.

ت حالة عدم الیقین ھذه المتأصل أثناء عملیا 124لمسافة میلین اثنین مما یؤدي إلى ضرورة إخالء السكان بسرعة. 
، الذین قد ال أوائل المستجیبیناإلخالء إلى جانب الحاجة إلى أوقات استجابة سریعة یخلق احتمالیة لالرتباك بین 

 
 ، 2018أكتوبر  2 جامعة ییل، تھدید إمدادات المیاه"، إید سترزیك، "كیف تتسبب حرائق الغابات في تلویث األنھار و  283
essuppli-water-threatening-and-rivers-polluting-are-wildfires-https://e360.yale.edu/features/how 
 ، 2019أكتوبر  4"جودة المیاه بعد حریق الغابات"، ھیئة المسح الجیولوجي األمریكیة، تم الدخول في  284

quality.html-water-https://ca.water.usgs.gov/wildfires/wildfires 
 "حرائق الغابات: كیف تؤثر حرائق الغابات على إمدادات المیاه؟ " وكالة الحمایة البیئیة األمریكیة 285

 supplies-water-our-affect-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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یعرفون من الذي تم إجالؤه أو من بقي، مما یزید من عدد الحوادث عما یمكن أن یحدث إذا كان السكان یحاولون 
 سریعاً مغادرة الحي.

على إمدادات المیاه بعد الحریق طویالً وال یمكن التنبؤ بھا. بمرور الوقت، یمكن أن یمكن أن تستمر اآلثار  :اآلثار
یؤدي ضعف إمدادات المیاه إلى زیادة الحاالت الطبیة أو اإلصابات أو فقدان األرواح. تخلق حرائق الغابات المفاجئة 

 ،2011ین یجب وضع المالجئ.  في عام وعدم إمكانیة التنبؤ بھا حالة من عدم الیقین بشأن عدد المالجئ الالزمة وأ
شخص وإقامة عشرات المالجئ في مقاطعة باستروب، بما في ذلك المالجئ لمئات من  5000كان ال بد من إجالء 

، كانت ھناك حاجة لمالجئ استُخدمت فیھا 2011وخالل حریق مجمع مقاطعة باستروب عام  287،288الحیوانات. 
 289ؤھم كانوا ینامون خارج المالجئ على طاوالت النزھة.الفنادق المحلیة؛ بعض الذین تم إجال

  النقل  

في والیة تكساس، یمكن أن تؤدي الحرائق إلى اضطرابات وتأخیرات واسعة النطاق عبر شبكات النقل. قد  :المخاطر
تحتاج إلى إغالق الطرق التي تمر عبر الحریق أو بالقرب من الحریق بسبب المخاوف المتعلقة بالسالمة والقضایا 

ل البري بما في ذلك السیارات والمركبات الشخصیة المتعلقة بالرؤیة. تؤثر عملیات اإلغالق ھذه على جمیع أشكال النق
األخرى والمركبات التجاریة وخدمات توصیل األعمال ومقدمي خدمات النقل العام وخدمات الطوارئ مثل خدمة 
اإلسعاف ورجال اإلطفاء وغیرھم. قد ال یتمكن المستأجرون وأصحاب المنازل أیًضا من الوصول إلى عقاراتھم إذا 

في إغالق الطرق. یمكن قول الشيء نفسھ عن الشركات الخاصة: إذا لم یتمكن المستھلكون من  تسببت الحرائق
الوصول إلى عمل ما، فلن تتمكن ھذه المواقع من تقدیم الخدمات المطلوبة. ویمكن أن تؤدي عملیات إغالق الطرق 

لطرق الشریانیة ھي الخیار أیًضا إلى خلق مخاوف بشأن حركة المرور على الطرق األخرى، حیث قد تكون ھذه ا
اآلخر الوحید لدخول المنطقة والخروج منھا. خطر األضرار التي تلحق بالبنیة التحتیة للنقل المحلي بسبب ارتفاع 
مستویات الحرارة الناجمة عن الحریق أو كذلك یعد حرق الحطام أیًضا أمراً یدعو للقلق. یمكن أن یؤدي الدخان الناتج 

ى ظروف سفر غیر آمنة قد تؤثر على جمیع أشكال النقل، بما في ذلك الھواء واألرض والمیاه عن حرائق الغابات إل
 من خالل ضعف الرؤیة واستنشاق المواد الخطرة.

، ھددت الحرائق في مقاطعة ترافیس حي ستاینر رانش الذي ال یوجد بھ سوى طریقین 2011سبتمبر  4في  :اآلثار
عندما انجرفت النیران والرماد  290من المجتمع الذین یتصلون بمنزل الحي. فرد 18,000للدخول والخروج لحوالي 

ونظًرا لمحدودیة نقاط الدخول والخروج   291واتجھت إلى المنازل القریبة، تمت عملیات اإلخالء.  RM 620عبر طریق  
 على طریق حي مقاطعة ترافیس فقد بدأ تحلیل التوسع في مسارات إخالء المركبات لستاینر رانش.

 
 ، 2011سبتمبر  5"ریاح شدیدة تضرب حرائق الغابات بتكساس"، إن بي آر،  287

wildfires-texas-up-whip-winds-www.npr.org/2011/09/05/140194891/highhttps:// 
 ، 2011أكتوبر  26 الجمعیة الطبیة البیطریة األمریكیة، جریج سیما، "استعادة مئات الحیوانات بالقرب من حرائق باستروب"  288

s://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/111115o.aspxhttp 
 ، 2011سبتمبر  6"ارتفاع عدد القتلى في حرائق تكساس،" إن بي سي نیوز،  289

hKg2w-wildfires/#.XXlwP-texas-toll-death-om/id/44405434/ns/weather/t/risinghttp://www.nbcnews.c 
، 2019سبتمبر  16، تم الدخول في Point2Homes"معلومات دیموجرافیة عن مزرعة شتاینر"،  290

Deographics.html-Ranch-https://www.point2homes.com/US/Neighborhood/TX/Austin/Steiner 
 ، 2018مایو  16 صحیفة كومیونیتي إیمباكت، روب ماكسویل، "السكان یواجھون مخاطر الحرائق في بحیرة ترافیس، ویستلیك"،  291

 -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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 رعایة الطبیةالصحة وال  

یمكن أن تتسبب الحرائق في إتالف األبنیة الصحیة والطبیة، وتعمل على تقیید دخول وانتقال المرضى إلى  :المخاطر
تلك المنشآت عن طریق إغالق الطرق ووسائل النقل األخرى، وتقیید قدرة المستشفیات وغیرھا من مقدمي الخدمات 

حدثت حرائق غابات بالقرب من مناطق سكانیة  الطبیة على تلقي المساعدة عن طریق الحد من إمكانیة الوصول. إذا
كبیرة، فقد تكون عملیات اإلخالء وتوفیر المالجئ ومعالجة الحروق واستنشاق الدخان ضروریة. زیادة األعمال 
التجاریة والمساكن المتاخمة للمناطق المعرضة للحرائق أو في المناطق المعرضة لھا، یعرض المزید من األشخاص 

ر دخان الحرائق مشكلة صحیة عامة كبیرة یمكن أن تؤثر على اآلالف من األشخاص والمواقع على للخطر. یعد تأثی
یتكون تركیب دخان الحرائق عادةً من ثاني أكسید الكربون وبخار الماء وأول أكسید الكربون  293بعد مئات األمیال.

یمكن أن تختلف المواد الموجودة في  ومادة جسیمیة وھیدروكربونات وأكاسید النیتروجین وعناصر نادرة. ومع ذلك،
 294دخان الحریق من حریق إلى آخر وتتوقف على درجة حرارة النار ومصدر الوقود وظروف الریاح المحیطة.

فدان من األراضي في جمیع أنحاء تكساس   500,000أودت الحرائق بحیاة أربعة أفراد بعد حرق ما یقرب من    :اآلثار
. وقعت ثالث من ھذه الوفیات في مقاطعة جراي، حیث تم اعتماد حالة وفاة 2017س  بانھاندل في األول من شھر مار

حیوان فیما أُحرق ما بین   500واحدة باستنشاق الدخان واعتمدت وفاة شخصین بالحروق. في مقاطعة أوشیلتري، قُتل  
 

 ، 2017أوستن، فبرایر  KXANتصویر بریتاني جالس،  292
tuesday/-vote-million-7-2-for-up-route-evacuation-ranch-https://www.kxan.com/news/steiner 

 حرائق الغابات والصحة العامة: رؤیة من الخطوط األمامیة، "التحالف المناخي والصحي في الوالیات المتحدة، 293
lines/-front-view-health-public-http://usclimateandhealthalliance.org/wildfires 

سبتمبر  20براین موي، "حرائق الغابات والصحة العامة: رؤیة من الخطوط األمامیة، "التحالف المناخي والصحي في الوالیات المتحدة، في  294
2019 ، 

 lines/-front-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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مت لجنة تكساس للجودة كما أثر الدخان المرتبط بالحرائق، الذي قا 295حظائر خنازیر تجاریة على األرض.  5إلى  3
) بقیاسھ، على جودة الھواء في منطقة أماریلو حیث تم قیاس مستویات ثاني أكسید الكبریت وتبین أنھا TCEQالبیئیة (

 296غیر صحیة للمجموعات الحساسة.

 (إدارة) المواد الخطرة 

ارة والمتغیرات األخرى. تعتمد األضرار الناجمة عن الحرائق على المدى الكلي والحجم ومستویات الحر :المخاطر
یمكن أن تشمل أضرار الحطام عناصر من المنازل المدمرة والشركات وتحتوي على نفایات منزلیة أو نفایات 

إن مرافق  297المؤسسات األخرى أو نفایات خطرة أو نفایات خضراء أو غیرھا من الممتلكات الشخصیة والتجاریة.
ق الغابات، یمكن أن تنفجر وتسبب ضرًرا على صحة اإلنسان والبیئة. إن تخزین المواد الكیمیائیة، إذا تعرضت لحرائ

ھذه االنفجارات، إذا كانت كبیرة بما یكفي، یمكن أن تدمر المنازل والشركات المجاورة أو تحطمھا، بینما تؤثر أیًضا 
الناتج عن حریق الغابات على العملیات واالحتیاجات الھامة األخرى في جمیع أنحاء المنطقة. یمكن أن یحتوي الدخان  

على مواد خطرة حیث یمكن أن تبتلع النار المواد الكیمیائیة والمواد األخرى، وبما أن المواد الكیمیائیة أو المواد 
بمجرد نشوب حریق أو إحراق منزل   298الخطرة األخرى تحترق، فإنھا تنتقل مع الریاح فوق منطقة واسعة االنتشار.

د یتلوث الرماد والحطام اآلخر ویجب التخلص منھ بسرعة وبشكل صحیح لتقلیل تعرض أو شركة أو أي مكان آخر، ق
. تم العثور على مؤسسات تجاریة تحتوي على مواد وعناصر یُعد رمادھا أكثر خطورة من ھذه الموادل لبیئةالناس وا

 299رماد الممتلكات والمباني السكنیة.

بعد حرائق الغابات، تعد إدارة النفایات والقمامة أمًرا بالغ األھمیة لتنظیف المواد الخطرة التي كان من الممكن  :اآلثار
 300نشرھا أو حرقھا، حسبما ذكرت لجنة تكساس للجودة البیئیة.

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

وط نقل الكھرباء، وغیرھا من البنیة یمكن أن تؤدي خطوط الكھرباء التالفة، والمعروفة أیًضا باسم خط :المخاطر
التحتیة لألدوات الكھربائیة الموجودة فوق سطح األرض إلى نشوب الحرائق المدمرة إذا لم یتم تخفیفھا بشكل صحیح. 

، على سبیل المثال، قیل إن حریق مجمع مقاطعة باستروب نجم عن سقوط عدد من أشجار الصنوبر 2011في عام 

 
 ، 2017مارس  7اریلو جلوب نیوز، فدان"، أم 500,000رونالد باالسكوفیتز، "حرائق تكساس بانھاندل تقبض األرواح، وتحرق ما یقرب من  295

-500000-arlyne-burn-lives-take-wildfires-Panhandle-07/texas-03-news/2017-https://www.amarillo.com/news/local
acres 

https://www.tceq.texas.gov/cgi-، "لجنة تكساس للجودة البیئیة، 2017مارس  7تقریر مؤشر جودة الھواء:  296
bin/compliance/monops/aqi_rpt.pl 

 حمایة البیئیة األمریكیة،  "حرائق الغابات"، وكالة ال 297
disasters/wildfires-https://www.epa.gov/natural 

،  2019مارس  19، سي إن بي سيتوم كریستوفر، "تكساس للبتروكیماویات تحرق أغطیة منطقة ھیوستن ما ظھر في صورة دخان أسود"،  298
area-houston-blankets-blaze-petrochemicals-https://www.cnbc.com/2019/03/19/texas-  في األسودsmoke.html 

"، قسم مراقبة المواد السامة، 1م "دلیل الطوارئ بشأن حرائق الغابات رق 299
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS٪ergency_Guidance_FS_120Portal/WildFire_Em

.pdf 
"إدارة الحطام من حرائق غابات تكساس"، لجنة تكساس للجودة البیئیة،  300

debris.pdf-wildfire-https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/drought/managing 
 

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.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-in-black-smoke.html
https://www.cnbc.com/2019/03/19/texas-petrochemicals-blaze-blankets-houston-area-in-black-smoke.html
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS%20Portal%20/%20WildFire_Emergency_Guidance_FS_1.pdf
https://www.ihs.gov/california/tasks/sites/default/assets/File/DEHS%20Portal%20/%20WildFire_Emergency_Guidance_FS_1.pdf
https://www.tceq.texas.gov/assets/public/response/drought/managing-wildfire-debris.pdf
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ووفقًا لمشروع تكساس للتخفیف من الحرائق، فیمكن لخطوط الكھرباء أن تثیر   301كھربائیة.على سلسلة من الخطوط ال
 واألعطالالحرائق من خالل آلیات متعددة. تعتبر الخطوط المتساقطة ومالمسة الغطاء النباتي وصفائح الموصالت 

لمرافق التي یمكن أن تؤدي إلى المتكررة وفشل األجھزة ھي أكثر الطرق شیوًعا لخطوط الكھرباء والبنیة التحتیة ل
میل من خطوط النقل الكھربائیة، والمعروفة أیًضا باسم   26,000، كان ھناك ما یقرب من  2015حرائق الغابات. في  

 302خطوط الكھرباء، في جمیع أنحاء والیة تكساس.

ربائي عن خطوط حریق مجمع مقاطعة باستروب، الذي ذكر في وقت سابق وتسبب في انقطاع التیار الكھ :اآلثار
آخرون.   12منزًال، وقتل شخصین بینما أصیب    1660فدان، وأضرم النار في    34,000الكھرباء، أحرق ما مجموعھ  

حیث تسببت شرارات من   2018مایو    8وقع مثال آخر على حریق غابات أصغر بكثیر نتج عن خطوط الكھرباء في  
مدینة. في حین لم تقع أي إصابات أو وفیات، كان ھذا خط كھرباء في بیج سبرینج في حریق ھائل داخل حدود ال

یاردة من مجمع سكني قریب وھدد حیاة العدید من األشخاص الذین یعیشون ھناك بینما ارتفع  50الحریق على بعد 
في  303منزل وشركة بدون كھرباء لفترة من الوقت. 1600فدانا. نتیجة للحریق، كان ھناك  15حجم الحریق إلى 

 304حریق غابات في تكساس. 4000خیرة، أدت خطوط الكھرباء إلى نشوب أكثر من السنوات األ

 
 . 2016سبتمبر  15 أوستن أمیریكان ستیتسمان، تتعافى"،  ماري ھوبر، "بعد خمس سنوات من الحریق المدمر، ما زالت مقاطعة باستروب 301

 recovering-still-county-bastrop-fire-devastating-after-years-https://www.statesman.com/news/20160915/five 
"والیة تكساس: موجز مخاطر قطاع الطاقة، "إدارة الطاقة بالوالیات المتحدة،  302

TX_Energy/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22٪20Sector٪20Risk٪20Profile.pdf 
ورتر لورا جوتشك، "یكافح رجال اإلطفاء في منطقة بیج سبرینج الحرائق التي دمرت المنازل، وتسببت في انقطاع التیار الكھربائي"، أبیلین ریب 303

 ، 2019مایو  8نیوز، 
 wildfires/591954002/-spring-big-https://www.reporternews.com/story/news/local/texas/2018/05/08/two 

"كیف تتسبب خطوط الكھرباء في حدوث حرائق؟" مشروع التخفیف من حرائق الغابات في تكساس،  304
wildfires-cause-lines-power-https://wildfiremitigation.tees.tamus.edu/faqs/how 

 

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
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/TX_Energy%20Sector%20Risk%20Profile.pdf
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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https://www.kut.org/post/new-، 2011سبتمبر  KUT News ،5لیزي تشن، "أوامر اإلخالء اإللزامیة الجدیدة في مقاطعة باستروب"،  305

county-bastrop-orders-evacuation-mandatory 

https://www.kut.org/post/new-mandatory-evacuation-orders-bastrop-county
https://www.kut.org/post/new-mandatory-evacuation-orders-bastrop-county
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 الشتوي  الطقس 2.8.17

س بما في ذلك األشجار المقطوعة رآثار الطقس الشتوي القا SHMPمخاطر  من حدة  تخفیف  لیناقش برنامج الوالیة ل
وانقطاع الكھرباء على نطاق واسع والممتلكات التالفة واإلصابة والوفاة. إن تأثیر العواصف الشتویة الشدیدة على 

كساس، تكساس یعد اضطرابًا كبیًرا مقارنةً بالمناطق األخرى التي عادةً ما تعاني من طقس شتوي شدید. في والیة ت
ساعة. ھذه الكمیة من  12بوصات أو أكثر من الثلج المتراكم خالل فترة  4یترك تساقط الثلوج بكثافة على الوالیة 

الثلوج المتراكمة تحدث عادة في النصف الشمالي من الوالیة وفي المرتفعات األعلى من غرب تكساس. إلن أحداث 
رة نسبیًا. من المرجح أن یحدث الحدث الثلجي األشد، العاصفة الطقس الشتویة من دیل ریو إلى بورت آرثر تعد ناد

  الثلجیة، في منطقتي تكساس بانھاند وساوث بلینز.

أن العاصفة الجلیدیة تحدث عندما تسقط األمطار من  SHMPتخفیف من حدة المخاطر لیالحظ برنامج الوالیة ل
فة بالقرب من األرض. یتجمد المطر عند مالمستھ لألرض الطبقات العلیا الدافئة من الغالف الجوي في طبقة باردة وجا

الباردة ویتراكم على األسطح المكشوفة. یمكن أن یحدث الضرر مع نصف بوصة من األمطار المتجمدة على األشجار 
وأسالك المرافق؛ ویزداد الضرر إذا كانت ھناك ریاح شدیدة. بناًء على ذلك، یتم تصنیف الحدث الجلیدي كعاصفة 

  إذا وصل ارتفاع الثلج إلى نصف بوصة. ثلجیة

حجم والیة تكساس یعني أن بعض أجزاء الوالیة أكثر عرضة من غیرھا لظروف الشتاء القاسیة. یشیر برنامج الوالیة 
إلى منطقة تكساس بانھاندل ومنطقة شمال وسط تكساس حول داالس وتكساركانا   SHMPلتخفیف من حدة المخاطر  ل

األكثر عرضة للعواصف الشتویة الشدیدة. في الوقت نفسھ، تعد ھذه المناطق أفضل استعداًدا للطقس الشتوي باعتبارھا  
القارس. من غیر المحتمل أن تتعرض األجزاء الجنوبیة من الوالیة للطقس الشتوي القارس، لكن عندما یحدث ذلك، 

تشیر خطة برنامج الوالیة  306دة بذلك الشكل.تكون التأثیرات أقوى بكثیر ألن المجتمعات والحكومات لیست مستع
، من المتوقع أن یحدث الطقس الشتوي خسائر في الممتلكات 2023-2018 ا بینلتخفیف من حدة المخاطر إلى أنھ م

 إصابة. 319حالة وفاة، و  29دوالًرا،  3,572,851دوالًرا، وخسائر في المحاصیل بقیمة  100,081,159بقیمة 

   الشتاء طقس من مجتمعال إلنقاذ  FEMA الطوارئ إلدارة رالیةالفید  لوكالةا وسائل 2.8.18

 السالمة واألمن 

إلى أنھ على الرغم من أن شمال تكساس و  SHMPلتخفیف من حدة المخاطر لتشیر خطة برنامج الوالیة  :المخاطر
الطقس الشتوي على جنوب تكساس، بانھاندل أكثر احتماًال من بقیة الوالیة في المعاناة من الطقس الشتوي، عندما یؤثر  

النقل في تكساس   وعلى الرغم من قیام إدارة   307فإن المجتمعات عموًما غیر مھیأة مثل المجتمعات األخرى في تكساس.
TxDOT  وأطقم الطرق المحلیة بمعالجة الطرق قبل أحداث الطقس الشتویة، فإن مسؤولي المجتمع غالباً ما یحثون

 308بعیداً عن الطرق حتى یصبح الجو دافئًا بدرجة كافیة لتنظیف الطرق من الجلید أو الثلج.   أفراد المجتمع على البقاء

 
 ، 189، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  306

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 .189نفس المصدر، ص  307

 content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
ینایر  15 ھیوستن كرونیكل، میجان فلین وروبرت داونن، "األحدث: تستعد منطقة ھیوستن لعاصفة ثلجیة وظروفًا من المحتمل أن تكون خطرة، "  308

2018 ، 
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في الوقت نفسھ، قد ال یتبع أفراد المجتمع توجیھات المسؤولین المحلیین ویحاولون القیادة على الطرق الجلیدیة مما 
رق الثلجیة أو الجلیدیة أو عدم رؤیة الجلید یؤدي إلى زیادة الحوادث بسبب عدم اعتیاد السكان على القیادة على الط

إذا بقي أفراد المجتمع في المنزل، فقد ال یكونوا مستعدین للظروف الباردة، أو یشعرون بالقلق   309األسود على الطرق.
إزاء فواتیر الكھرباء العالیة، تاركین مصادر التدفئة. عالوة على ذلك، قد تتعطل األفران أو قد یحدث انقطاع في 

طاقة. زیادة استخدام األفران والمواقد والمدافئ المحمولة تزید من احتمال نشوب حرائق المنازل أو غیرھا من ال
  310حرائق البنیة التحتیة.

إلى السفر عبر ظروف الطریق الخطرة من أجل معالجة  أوائل المستجیبینكل ھذه العوامل تزید من احتمال حاجة 
المسافرین على الطرق   أوائل المستجیبینالحوادث، أو السكان الذین یحتاجون إلى المساعدة في المنزل. باإلضافة إلى  

 عامة.غیر اآلمنة، فقد یؤدي الطقس الشتوي إلغالق المباني الحكومیة والمدارس؛ وھذه اإلغالقات قد تؤخر الخدمات ال

أو أفراد المجتمع أنفسھم أو  أوائل المستجیبینمن عواقب سفر السكان على الطرق الجلیدیة ھي زیادة إصابة  :اآلثار
 2014وفاتھم. توفي رجل إطفاء أثناء محاولتھ االستجابة لحادث مرتبط بالطقس بعد أن صدمتھ سیارة في داالس عام  

. 2018ینایر  16ت مدینة ھیوستن أمطاًرا متجمدة وجلید وثلوج في باإلضافة إلى ذلك، شھد 311أثناء عاصفة ثلجیة.
حادث سیارة في  300على الرغم من حث مسؤولي ھیوستن أفراد المجتمع على البقاء في منازلھم، فقد وقع أكثر من 

ساعة في یوم تقلیدي في  24حادث سیارة في غضون  226ینایر؛ ھذا مقارنة بحوالي  16ساعات في  9غضون 
ملیون طالب من الذھاب إلى المدرسة. وخالل األسبوع األول  1.1ھذا الحدث الشتوي نفسھ منع حوالي  312ستن.ھیو

بوصات على سطح األرض وانخفضت  4، شھدت مدینة أبیلین ھبوط ثلج جلیدي أسود وصل إلى 2019من ینایر 
حادثًا  90ة الشرطة لما ال یقل عن درجة؛ وأدت ظروف الطرق الثلجیة والجلیدیة إلى استجاب 30درجة الحرارة عن 

، توفي طفل بسبب أن وحدة تسخین المبنى كانت قریبة جدا من األدوات 2016في فبرایر  2019.313ینایر  3في 
 314المنزلیة األخرى، مما تسبب في نشوب حریق بالمنزل.

 االتصاالت 

ع المناطق المتأثرة، بسبب تراكم قد یتسبب الطقس الشتوي في إتالف أو تدمیر خطوط الكھرباء في جمی :المخاطر
الجلید على خطوط الكھرباء أو األشجار التي تسقط من ثقل تراكم الجلید على خطوط الكھرباء. خطوط الكھرباء التالفة 
أو المدمرة لدیھا القدرة على أن تؤدي إلى انقطاع التیار الكھربائي في جمیع أنحاء منطقة معینة خالل أحداث الطقس 
 

-tslee-rain-freezing-bring-may-front-cold-weather/article/Arctic-https://www.chron.com/news/houston
12498562.php 

  2011فبرایر  5، أوفیسرحالة تحطم في جمیع أرجاء ھیوستن،" 800"الطرق الثلجیة تتسبب في  309
houston-over-all-wrecks-800-ausec-roads-https://www.officer.com/home/news/10252127/icy 

 ، 2013ینایر  15"نصائح السالمة لحرائق الشتاء،" قاعدة إدواردز الجویة،  310
fires/-winter-orf-tips-https://www.edwards.af.mil/News/Article/394164/safety 

، 2014فبرایر  CBS DFW ،11حاالت وفاة خالل طقس شمال تكساس الثلجي"،  4"على األقل  311
weather/-icy-texas-north-ingdur-deaths-4-least-https://dfw.cbslocal.com/2014/02/11/at 

 ، 2018ینایر،   Click2Houston ،16جوناثان مارتین، "تم اإلبالغ عن مئات الحوادث حیث تتعامل منطقة ھیوستن مع الطرق الجلیدیة"،  312
roads-icy-with-deals-area-houston-as-reported-accidents-of-https://www.click2houston.com/news/hundreds 

 3 داالس مورنینج نیوز، تجنب تساقط الثلوج، لكن أجزاء أخرى من تكساس لم تكن محظوظة للغایة"، جیزیس مارتینیز، "داالس فورت وورث ت 313
 ، 2019ینایر 

-of-parts-other-but-snowfall-spared-was-worth-fort-www.dallasnews.com/news/weather/2019/01/03/dallashttps://
lucky/-so-t-weren-texas 

 ، 2015فبرایر  23 نیوز أوستن،  7فوكس "وفاة رضیع في حریق منزلي بلیندر موبایل"،  314
 fire-home-mobile-leander-in-dies-https://www.fox7austin.com/news/infant 
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كن أن یؤدي انقطاع التیار الكھربائي إلى عدم قدرة أفراد المجتمع على الوصول إلى اإلنترنت أو الھاتف، الشتویة. یم
ومنع أعضاء المجتمع من االتصال أو طلب المساعدة. كما أن االفتقار إلى الطاقة الكھربائیة یخلق إمكانیة فقدان أفراد 

 المجتمع للحرارة، مما یزید من الحاجة إلى المساعدة.

قد یؤدي التجمید إلى أقل من درجة التجمد باإلضافة إلى الجلید والثلج إلى تأثیرات اقتصادیة كبیرة. إلى جانب إغالق 
المباني والخدمات الحكومیة والمدارس، تزید ظروف الطرق من إمكانیة إغالق الشركات في جمیع أنحاء المنطقة 

. صناعة الزراعة معرضة بشكل خاص لألحداث المناخیة المحتملة وكذلك عدم وصول الموظفین إلى مكان عملھم 
الشتویة القصیرة في تكساس. أسبوع من درجات الحرارة أقل من المتوسط یمكن أن یدمر المحاصیل وتصیب أو تقتل 

 الماشیة.

عمیل   450,000، جاءت عاصفة ثلجیة عبر شمال تكساس تاركة ما یقرب من  2011في السادس من دیسمبر    :اآلثار
جمیع أنحاء شمال تكساس بدون كھرباء بسبب إتالف أطراف األشجار والحطام لخطوط الكھرباء والمعدات في 

  315المرتبطة بھا.

 2015التأثیر االقتصادي الناتج عن العاصفة الشتویة لعام    SHMPتخفیف من حدة المخاطر  لیصف برنامج الوالیة ل
 200الخسارة االقتصادیة المشتركة للشركات واألعمال التجاریة في شمال تكساس في مقاطعة لوبوك. حیث بلغت 

ملیون دوالر. وكانت الخسائر المباشرة الناجمة عن العاصفة ھي األھم بالنسبة لمربي الماشیة ومزارعي األلبان الذین 
من أبقار رأس  15,000ملیون دوالر. وقدرت إدارة الزراعة األمریكیة أن  20تكبدوا خسائر مجتمعة ال تقل عن 

  316األلبان قد نفقت نتیجة لالختناق الثلجي في تكساس بانھاندل مع أرقام مماثلة للماشیة غیر المدرة لأللبان.

 الغذاء والماء والمأوى 

تعد أماكن اإلیواء أو التدفئة من االحتیاجات األساسیة خالل فصل الشتاء بسبب إمكانیة التجمید إلى ما دون  :المخاطر
تجمد وانقطاع التیار الكھربائي. ومع ذلك، یمكن لظروف الطرق الجلیدیة أن تجعل السفر إلى المالجئ درجات حرارة ال

أمًرا صعبًا، مما یخلق إمكانیة ألفراد المجتمع بعدم التیقن فیما إذا كان ینبغي علیھم البقاء في أماكنھم أو التوجھ إلى 
 الملجأ.

اصةً في اللیل، إلى تفاقم االرتباك بین أفراد المجتمع الذین یعتقدون أنھم قد یؤدي انقطاع التیار الكھربائي المفاجئ، خ
یستطیعون البقاء في أماكنھم، ویحتاجون فجأة إلى العثور على ملجأ والسفر على الطرق الخطرة. األفراد الذین ال ملجأ 

للتدفئة، أو قد یعتقدون أنھ لھم معرضون بشكل خاص للطقس البارد، مع عدم معرفة األفراد بمكان وجود مكان مؤقت  
 یمكنھم البقاء لمدة لیلة أو لیلتین في البرد القارس.

 
 ، 2013دیسمبر   DFW ،8-شبكة إن بي سي نیوزكورتني كولمان، "اآلالف ما زالوا بدون كھرباء"،  315

 234760611.html-Storm-After-Power-Without-https://www.nbcdfw.com/weather/stories/Customers 
 ، 43، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  316
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یبحثون عن ملجأ مؤقت واحد   فیمنفي ھیوستن، شھدت المالجئ زیادة    2018خالل العاصفة الشتویة في ینایر    :اآلثار
ملجأ، لكن قلة منھم كانت أفرانھم قد فرداً في اللیلة؛ كان معظم األفراد الذین یبحثون عن ملجأ أشخاًصا بال    180یضم  

؛ 2018تم اإلبالغ عن وفاة شخصین خالل نفس حالة الطقس البارد في داالس في ینایر  317توقفت عن العمل.
اآلخر في وتم العثور على أحدھما تحت الجسر وعثر على الشخص    -الشخصان اللذان لقیا حتفھما كانا عدیمي المأوى

 318محطة للحافالت.

  النقل  

الطرق، وخاصة الجسور، معرضة للثلج خالل أحداث الطقس الشتویة. عندما یكون ممر النقل متجمًدا أو  :المخاطر
مغطى بالثلوج، فإن ذلك یخلق ظروف قیادة خطیرة تؤثر على المركبات الشخصیة والتجاریة. یمكن أن یخلق الطقس 

القیام بجمیع الرحالت خالل ھذه األحداث. یمكن أیًضا أن الشتوي ظروف قیادة غیر متوقعة وخطیرة، كما ال ینصح 
یتأثر السفر الجوي أثناء أحداث الطقس الشتویة حیث تصبح الرؤیة محدودة. تجمد الطائرات والمركبات الجویة 
األخرى، إلى جانب مدارج الطائرات، ما یجعل الرحلة الجویة أكثر خطورة خالل ھذه األحداث الجویة ویمكن أن 

عن ذلك إلغاء الرحالت. بینما نادًرا، قد تتجمد تحویالت خطوط السكك الحدیدیة أیًضا ألن الطقس في فصل ینتج 
 الشتاء یمكن أن یعطل توزیع العدید من السلع والمواد التجاریة في جمیع أنحاء تكساس.

مطار المتجمدة واألمطار رحلة في مطار داالس فورت وورث الدولي بسبب األ  600، تم إلغاء  2015في فبرایر    :اآلثار
الثلجیة. خالل شھر نوفمبر من نفس العام، شھدت منطقة داالس/ فورت وورث، إلى جانب أجزاء من تكساس بانھاندل، 

حادث تحطم  120 وقوع الطقس الشتوي القارس إلىذلك عواصف ثلجیة مقلقة أدت إلى وقف عملیات النقل. أدي 
التي تسببت في إغالق  40الشاحنات نصف المقطورة على الطریق السریع سیارة بالقرب من أماریلو والعدید من 

، كما توضح الصورة أدناه، یحطم الطقس 2015شوھد حدث مماثل في فبرایر  319ساعات. 5الطریق السریع لمدة 
 320الشتوي السفن بالقرب من أماریلو.

 
أخبار إیھ بي سي آى دیبورا ریجلي، "یشھد مكان التدفئة ارتفاًعا في عدد األشخاص الذین یلجؤون إلى الملجأ بسبب درجات الحرارة المتجمدة"،  317

 2018ینایر  17 وتنس نیوز، 
cold/2960410/-from-shelter-taking-people-in-uptick-sees-center-https://abc13.com/warming 

 ، 2018ینایر   DFW ،17إن بي سي نیوز، ھولي فورد، "اثنین من القتلى في داالس بعد قضاء لیلة في البرد"،  318
469773003.html-Cold-the-in-Night-Spending-After-Dallas-in-Dead-https://www.nbcdfw.com/news/local/2 

 ،82، معھد تكساس إیھ آند إم للنقل، الصفحة ما مدى تحمل البنیة التحتیة للشحن في تكساس ألحداث الطقس القاسیة؟ 319
F.pdf-62-16-https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC 

 https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677، 2015فبرایر  23، أماریلو جلوب نیوز"فوضى جلیدیة"،  320

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 والرعایة الطبیة 

قد یمثل حدوث الطقس الشتوي عوائق أمام األفراد الذین یحاولون الوصول إلى الرعایة الصحیة ومقدمي  :المخاطر
الخدمات الطبیة الذین یحاولون تقدیم الرعایة أو الوصول إلى المرضى الذین یحتاجون إلى المساعدة والعون. یُعد 

لشاغل الرئیسي، ألن ھطول األمطار الثلجیة یمكن الوصول الفعلي إلى الرعایة الصحیة ومقدمي الخدمات الطبیة ھو ا
قد  322أن یجعل الطرق غیر آمنة وربما یكون السفر في مركبات شخصیة للنقل العام ومركبات النقل الطبیة مھلكاً.

 تتأثر مھام اإلنقاذ أیًضا بضعف الرؤیة وإمكانیة تجمید المعدات المیكانیكیة. نظًرا لتراكم الجلید أو الثلج على خطوط 
الكھرباء، یمكن أن تواجھ المستشفیات وغیرھا من مرافق الرعایة الطبیة انقطاع التیار الكھربائي أو حاالت الظالم 
الدامس، مما یعرض حیاة المرضى لخطر یھدد حیاتھم. اعتماًدا على كمیة تساقط الثلوج أو تراكم الجلید، قد تحتاج 

ما یمكن وصفھ كفندق، حیث قد تكون ھناك حاجة إلى أعداد كبیرة المستشفیات أیًضا إلى تحویل عملیاتھا إلى أفضل 
 323من موظفي المستشفى للعیش في المستشفى إذا لم یتمكنوا من المغادرة بسبب ظروف الطریق.

 
 ، 2015فبرایر  23 أماریلو جلوب نیوز، تصویر  321

https://www.amarillo.com/article/20150223/NEWS/302239677 
،  2016فبرایر  Healthily ،25إریك ألن كونر، "التغلب على عوائق الطقس الشتوي أمام الرعایة الصحیة"،  322

healthcare-to-barriers-weathers-winter-insights/overcoming-https://www.healthify.us/healthify 
، 2017ینایر  5تخطیط الطوارئ: االستعداد لعاصفة شتویة، "مركز ھوسبیتال سیفتي سنتر،  323

http://www.hospitalsafetycenter.com/details.cfm؟SC_BHScontent_id=328679&topic=WS_H 
 

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
http://www.hospitalsafetycenter.com/details.cfm?content_id=328679&topic=WS_HSC_BHS
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، كانت والیة تكساس ثامن أكثر الوالیات الفتاكة في البالد، وأول والیة مھلكة في الجزء الجنوبي 2011منذ عام    :اآلثار
یعرض برنامج الوالیة لتخفیف من حدة  324لحوادث الطقس الشتوي على المركبات. من الوالیات المتحدة، نسبةً 

، فقدوا حیاتھما بسبب تكتل 2015دیسمبر    27في    المخاطر على وجھ التحدید قصة شخصین، أثناء سفرھما في سیارة 
مغطاة باألمطار الثلجیة حول لوبوك. خالل حدث الطقس الشتوي نفسھ في تكساس بانھاندل، المتجمد، وجلید، والطرق  

أجرت األطقم الطبیة وأوائل المستجیبون اآلخرون مھمات إنقاذ لسائقي السیارات الذین ظلوا عالقین في سیاراتھم لمدة 
 325ساعة بسبب انجراف الثلوج التي أغلقت الطرق. 32صل إلى ت

 

 (إدارة) المواد الخطرة. 

قد یتسبب الطقس الشتوي، وربط درجات حرارة التجمد، في حدوث خلل أو عطل وعواقب أخرى على  :المخاطر
عملیات مصفاة البترول والبنیة التحتیة والمرافق األخرى التي قد تكون مطلوبة في التعامل مع المواد و/ أو النفایات 

لخطر، حیث قد یؤدي الطقس الشتوي إلى التي یحتمل أن تكون خطرة. یمكن أیًضا أن یعرض نقل المواد الخطرة ل
جعل الطرق الوعرة غادرة مما قد یؤدي إلى حدوث انسكابات وحوادث أخرى. یمكن أیًضا عرقلة فرق االستجابة 

 
، 2017فبرایر  6 یو إس تودي، دویل رایس، "حوادث السیارات في الشتاء تشكل خطراً قاتالً للطقس"،  324

accidents/ 97551588 /-car-fatal-erhttps://www.usatoday.com/story/weather/2017/02/06/wint 
 ، 43، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  325

/2019/08/txHazMitPlan.pdfcontent/uploads-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2013فبرایر   25، (NWS)التصویر بواسطة بنك أماریلو الوطني، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  326

https://www.weather.gov/ama/feb25blizzard 
 

https://www.usatoday.com/story/weather/2017/02/06/winter-fatal-car-accidents/97551588/
http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.weather.gov/ama/feb25blizzard
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لمركبات نقل المواد الخطرة، حیث إن الوصول إلى الطریق ضروري لمجیئھم. یمكن أن یجعل الثلج والجلید والمطر 
رضة لالنحرافات ویتسبب في حدوث انسكابات المواد الخطرة، اعتماًدا على ما ینقلھ القطار. المتجمد القطارات أكثر ع

في حین أن وجود الثلج یمكن أن یحد من انتشار المواد المتسربة، حیث إن الثلج قد یعمل في البدایة كحاجز، فإن تساقط 
االستجابة   فرقخرى التي یمكن أن تحد من قدرة  الثلج المستمر یمكن أیًضا أن یغطى االنسكابات وتسربات النفایات األ

 327على العثور على مزید من االنسكابات.

وخالل أحداث الطقس الشتوي، یمكن أن تكون جمیع أشكال النقل غیر آمنة بسبب الظروف الزلقة ومشاكل  :اآلثار
 التراكم العالیة للثلج والجلید.الرؤیة. كما یبدو انحراف القطارات في جمیع أنحاء البالد أكثر شیوًعا خالل أوقات 

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

ویمكن أن ینتج انقطاع التیار الكھربائي على نطاق واسع بسبب تساقط الثلج وتراكم الجلید. وباالعتماد على   :المخاطر
لى اإلصالح. عالوة حاجة إب یتركوا في حالة كمیة الثلج أو الجلید، یمكن أن تُثقل خطوط النقل إلى نقطة تنھار فیھا و

على ذلك، یمكن للثلج والجلید وتراكم الطقس الشتوي اآلخر أن یثقل فروع األشجار، مما یتسبب في انجذابھا وسقوطھا 
فوق البنیة التحتیة للكھرباء فوق سطح األرض والتي یمكن أن تترك الناس بدون كھرباء لفترة طویلة من الزمن. 

من الوصول الفعلي لألشخاص الذین بحاجة إلى الغاز ومحطات الوقود األخرى.   ویمكن للطقس الشتوي أیًضا أن یحد
ویمكن قول الشيء نفسھ فیما یتعلق بنقل وتوصیل الوقود إلى محطات الوقود حیث یمكن أن تصبح الطرق غیر سالكة 

من قطاعات إنتاج  وغیر آمنة للقیادة علیھا. وعندما یؤثر الطقس الشتوي على الطرق ومعامل تكریر النفط وغیرھا
الوقود، فقد یكون ھناك انخفاض في الطلب على منتجاتھا، حیث إن استخدام المركبات ینخفض إذا تعذر استخدام 

ویمكن أن یؤثر تراكم الطقس الشتوي، نظًرا الحتمال انقطاع التیار  328الطرق أو الوصول إلیھا بطریقة آمنة.
 الكھربائي، على المنازل والشركات والمدارس.

 500,000، قام أونكور بتقدیر أن 2013أثناء عاصفة جلیدیة في مترو داالس / فورت وورث في دیسمبر  :اآلثار
انقطاعات التیار الكھربائي للشركة أسباب عمیل فقدوا الطاقة في المنطقة. وكان فقدان الطاقة ھذا وال یزال أحد أكبر 

 329في شبكة خطوط كھرباء شمال تكساس.

  

 
 Protect Environmental Services Inc. ،-http://www.protectusa.net/spill "تنظیف آثار االنسكاب في ظروف جویة سیئة"،  327

conditions/-weather-adverse-in-cleanup 
، جینسكیب"، PADD 3ق تشغیل مصفاة البترول وطلب المنتجات عبر یدة تعسوزان دانفورث وأماندا فیرفاكس دیركس، "درجات الحرارة المتجم 328
 ، 2018ینایر  18

 3-padd-across-demand-products-operations-refinery-disrupt-temperatures-https://www.genscape.com/blog/freezing 
، 2011فبرایر  5، داالس مورنینج نیوز"انقطاع التیار الكھربائي أثناء العاصفة الثلجیة یطرح أسئلة،"  329

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/
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، "ھیئة خدمات األرصاد الجویة الوطنیة، 2013دیسمبر  07- 05"العاصفة الشتویة في شمال تكساس: من  330

https://www.weather.gov/fwd/december72013 

https://www.weather.gov/fwd/december72013
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 البرق 2.8.19

ف برنامج الوالیة ل ھائل بین المناطق المشحونة   يإلكترو ستاتالبرق بأنھ تفریغ    SHMPتخفیف من حدة المخاطر  لیُعَِرّ
 SHMPتخفیف من حدة المخاطر لكھربائیًا داخل السحب أو بین السحابة وسطح األرض. یحدد برنامج الوالیة ل

مناطق ھیوستن وبیومونت/ بورت آرثر، باإلضافة إلى داالس فورت وورث میتروبلكس، باعتبارھا األكثر عرضة 
صواعق البرق   مواقعالتالیة    NLDN CG Flash Dataتعرض خریطة    للخطر عندما یتعلق األمر بصواعق البرق.

 .2006إلى عام  2005في تكساس من عام 

 

 
 ، 196، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  331

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

  NLDN CGبیانات الوھج 
2006 - 2015  

 میل  2میل *  2شبكة  - 2
 توھجات  2,878,063

  21وأكثر 
18 – 21 
15 – 18  
12 – 15 
9 – 12 
6 – 9  
3 – 6  
0+ – 3  

 ھجوكثافة ال
 ومضات / میل مربع/ سنة

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
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دوالًرا، مما یجعل ھذا الخطر ھو الخطر  3,234,744یبلغ متوسط الخسائر المالیة السنویة بسبب البرق في تكساس 
العاشر األكبر من حیث التكلفة المالیة في الوالیة. تشیر خطة برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر إلى أنھ من 

دوالًرا   269دوالًرا، و    17,560,332، من المتوقع أن تشكل صواعق البرق خسائر في الممتلكات تبلغ  2018-2023
 إصابة. 64حالة وفاة و  15محاصیل و كخسائر في ال

یحدد المعھد الوطني للسالمة من البرق أنواًعا مختلفة من البرق، كما ھو موضح في الجدول التالي وفي برنامج الوالیة 
 332للتخفیف من حدة المخاطر.

 اشكال البرق 

 التعریف  شكل البرق 

 مباشرة صاعقة 

ھذا ھو الخطر األكثر خطورة، حیث یكون الشخص أو الھیكل في مسار مباشر لتیارات البرق. یحدد مقدار التیار 

فولت. یمكن أن تصل الصاعقة   200,000أوم    10التي تعمل على أساس    2O kAآثاره. تخلق قدرة أمبیریة نموذجیة  

 اًرا من المحتمل أن یكون قاتالً خالل الجسم.فولت تی 50. تدفع أكثر من l5O kAالكبیرة إلى مستویات 

 صاعقة جانبیة

ینتج ھذا الخطر عن انشقاق الصاعقة المباشرة عندما تتدفق مسارات متوازیة بدیلة من التیار إلى األرض عبر شخص 

األرض وتصبح أو مبنى. عندما یعطي مسار التیار األولي بعض المقاومة لتدفق التیار، یتطور تیار محتمل فوق 

 مقاومة الشخص أو الھیكل لألرض ھي مسار التوصیل البدیل.

 الصواعق الموصلة 

یحدث ھذا الخطر عندما یصطدم البرق بموصل یقوم بدوره بإدخال التیار في منطقة تبعد مسافة معینة عن نقطة 

األفراد إذا أصبحت طریقًا غیر مباشر في الضربة األرضیة. یمكن أن تتلف المعدات المتصلة غیر المحمیة وإصابة 

 استكمال الدائرة األرضیة.

 تدرج فولطیة الكیان

یمر التیار عبر اثنین أو أكثر من الكیانات ویخلق فرق جھد لحظي. قد یؤدي الترابط الضعیف للتوصیل البیني إلى 

خص یلمس شیئًا غیر مالمس حدوث فرق محتمل في الدوائر. ویحدث الخطر نفسھ، على سبیل المثال، من قبل ش

لألرض بینما ھو نفسھ مالمس لألرض. یتم إكمال الدائرة الكھربائیة من خالل الشخص، وفي بعض األحیان قد تكون 

 العواقب مھلكة.

 اآلثار المستحثة 
لمغنطیسي یمكن أن یحفز البرق المجال الكھربائي و اقتران المجال المغناطیسي في الكیانات و في األسالك. االقتران ا

 یعمل عمل المحول، حیث تسود القوانین الشائعة للمحوالت.

 موصل منتج البخار

یحدث خطر منتج البخار عندما یؤثر البرق على السلوك الكھربائي لألشیاء الموجودة على األرض. حتى منتجات 

البخار التي ال تصبح جزًءا من القناة الرئیسیة یمكن أن تحتوي على كمیات كبیرة من التیار. یمكن أن یؤثر التعرض 

 لبخار على األشخاص واإللكترونیات الحساسة.للتیار منتج 

 
 ، 195، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  332

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 

 التعریف  شكل البرق 

 المضاعفات  
تتعدد اآلثار الثانویة. من األمثلة على ذلك حرائق الغابات واألعشاب وحاالت البخار المتفجرة في المباني واألشجار 

 وغیرھا من األشیاء الحاملة للمیاه وعواقب صواعق الرعد ومن أمثلة ذلك مباغتة شخص ما بقطع التیار دون قصد.

 جھد الخطوة/ جھد اللمس 

الخطر نتیجة لضربة صاعقة تبدد طاقتھا من خالل األرض. یخلق التیار األرضي جھًدا یسقط عبر سطح یحدث ھذا 

األرض. یمكن أن یكون لدى الشخص الذي یقف على بعد عدة مئات من األقدام من نقطة الصواعق عدة مئات من 

كین بھما تیار كھربائي، واحًدا بكل فولتات متولدة بین قدمیھ. ھذا الخطر مماثل لشخص یقوم بالتأریض أثناء لمس سل

 ید.

   لبرقا من المجتمع نقاذ إل  FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة الوكالة وسائل 2.8.20

 السالمة واألمن 

یمكن أن یصاحب البرق مجموعة متنوعة من األخطار األخرى، بما في ذلك األعاصیر والعواصف الرعدیة   :المخاطر
الشدیدة وأحداث الفیضانات والحرارة الشدیدة والحرائق وبالتالي فھي مرتبطة بجمیع المخاطر التي تشكلھا ھذه 

ویؤثر على المباني والخدمات   ائل المستجیبینأواألخطار. قد یؤثر البرق من تلقاء نفسھ بشكل كبیر على سالمة وأمن  
الحكومیة. إن صواعق البرق التي تضرب المباني أو المنازل أو البنیة التحتیة األخرى لدیھا القدرة على إضرام 
الحرائق التي یمكن أن تمتد إلى المناطق المحیطة. إذا وقعت صاعقة برقیة باالقتران مع عاصفة رعدیة شدیدة، فھناك 

لحدوث فیضان مع حدوث حرائق. قد تؤدي المیاه الغزیرة أو الحطام في الطرقات الناتجة عن الریاح الشدیدة  احتمال
 عن الوصول إلى الحریق. أوائل المستجیبینإلى عرقلة أو إعاقة 

المجتمع   ھناك العدید من الحوادث األخیرة التي أصیب فیھا أوائل المستجیبون بجروح وھم یحاولون إنقاذ أفراد  :اآلثار
، أصیب ثالثة 2018المحلي والمنازل من الحرائق التي اندلعت بسبب البرق. على سبیل المثال، خالل شھر أغسطس  

وبالمثل، تمت   333في فریسكو، تكساس بجروح وھم یطفئون حریق شب في منزل بسبب البرق.  أوائل المستجیبینمن  
ھرعا إلى حریق شب في منزل بسبب البرق في مقاطعة ھاریس   معالجة اثنین من المندوبین الستنشاقھما الدخان بعد أن

، تسبب البرق في حریق منزل في ایرفینج، تكساس. وتمت معالجة اثنین 2019یولیو  10. في 2019یونیو  29في 
 334من رجال اإلطفاء بسبب اإلنھاك من الحرارة.

 
 2018أغسطس  9 سي بي إس لوكال نیوز، من المستجیبین األوائل أصیبوا في إطفاء منزل في فریسكو"  3 "333

 fire/-house-frisco-injured-responders-https://dfw.cbslocal.com/2018/08/09/first 
،  2019یولیو  10، 4قناة فوكس "صواعق البرق مسؤولة عن حرائق المنازل في فالور ماوند، إیرفینج"،  334

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
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 االتصاالت  

الكھرباء، أو ضرب أقطاب الطاقة أو المعدات ذات   یمكن أن یتسبب البرق في سقوط األشجار على خطوط :المخاطر
الصلة مباشرة أو قد یؤدي إلى نشوب حرائق بالقرب من خطوط الكھرباء، مع إمكانیة انقطاع التیار الكھربائي. وقد 

 یؤدي نقص الطاقة بسبب صاعقة برق إلى تعقید المشكالت المتعلقة بمخاطر االتصال األخرى.

 أوائل المستجیبینن حرائق البنیة التحتیة تتطلب استجابة سریعة؛ وقد یؤدي ذلك إلى محاولة  حرائق المنازل أو غیرھا م
أو الجیران الدخول إلى المبنى إلنقاذ األفراد المحاصرین بالداخل أو إخبار أفراد المجتمع بأن المبنى مشتعل. وقد 

 313إذا كان ھناك أحد بالداخل.  یحدث ارتباك خالل ھذه األحداث، حیث قد ال یعرف أوائل المستجیبون ما

 أو أفراد المجتمع. أوائل المستجیبینسوء االتصاالت أو االرتباك قد یؤدي إلى زیادة اإلصابات أو وفاة  :اآلثار

 الغذاء والماء والمأوى  

العثور على ملجأ آمن أثناء حدوث الصواعق ھو مصدر شائع لالرتباك ألفراد المجتمع. قد یحاول أفراد  :المخاطر
المجتمع، خاصة أثناء العواصف الرعدیة، البحث عن ملجأ تحت األشجار أو الخیام أو السرادقات للحفاظ على جفافھم 

غیر مناسبة، وغالبًا ما تكون أكثر خطورة، ومع ذلك، فإن ھذه المناطق  336، 335أثناء حدوث عاصفة رعدیة / برق.
من الخروج في العراء أثناء البرق. قد یفترض األفراد أن لدیھم متسعًا من الوقت للعثور على ملجأ بدًال من حدوث 

 ذلك فعلیًا أو اعتقادھم أنھ إذا توقف المطر أثناء العاصفة الرعدیة، فعندئذ لم تعد ھناك مشكالت تتعلق بالسالمة.

إلیھ خالل أحداث البرق یعمل على زیادة الحوادث أو اإلصابات أو الوفیات   لجأإن االرتباك بشأن المكان الذي ت  :اراآلث
المرتبطة بصواعق البرق. كان أحد عمال بناء األسقف في حالة حرجة بعد أن ضربتھ صاعقة خالل عاصفة رعدیة 

المطر لكن توقف المطر لكنھ عاد إلى السطح بعد أن  . دخل عامل بناء السقف إلى الداخل أثناء2019یونیو  2في 
، قتل رجل بفعل الصواعق في میدالند بوالیة تكساس وھو جالس على حائط من 2017في عام  337ضربھ البرق.

 338الطوب؛ قیل إنھ "لن تحدث صاعقة ھنا" قبل أن یتعرض للضرب.

 
 ض،"األسئلة الشائعة عن البرق"، مراكز السیطرة على األمرا 335

https://www.cdc.gov/disasters/lightning/faq.html 
 معھد الحمایة من البرق،"ھل "الملجأ الخاص بك" من العاصفة مكان آمن من البرق؟ تذكیر حول مخاطر الخیام والعواصف الرعدیة، "  336

-tsten-of-dangers-the-about-reminders-place-safe-lightning-a-storm-the-from-shelter-your-https://lightning.org/is
thunderstorms/-and 

 "بیانات الحوادث"، التي تسبب فیھا البرق، 337
http://www.struckbylightning.org/news/dispIncidentdb.cfm 

 ، 2017یولیو  4 نیوز،  7سي بي إس من أن البرق یھاجم اإلنسان"،  ستیفاني بینیت، "عائلة میدالند ضحیة البرق تتحدث وتحذر اآلخرین 338
-others-for-warning-a-and-speak-timvic-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  

الرعدیة، كان من المعروف أن الصواعق تضرب األشجار وتتسبب في سقوط األفرع  خالل العاصفة :المخاطر
واألطراف وإغالق الطرق وغیرھا من نقاط الوصول إلى وسائل النقل. ویمكن أن تؤثر صواعق البرق أیًضا على 

اعق البرق أنظمة التحكم في حركة المرور وغیرھا من جوانب عملیات الصیانة وشبكة النقل. ویمكن أن تؤثر صو
على ھذه األنظمة إما بضربھا أو التسبب في انقطاع التیار الكھربائي في المنطقة المجاورة. ویمكن أن یؤدي ھذا إلى 
تأخیر حركة المرور وأال تعمل إشارات المرور بشكل صحیح وأن تكون إشارات المشاة خارج الخدمة، والحد من 

بیة الطائرات وأجھزة النقل الجوي األخرى مصممة للتعامل مع صواعق خیارات النقل العام وغیر ذلك. في حین أن غال
یمكن أن یؤثر البرق أیًضا على أجھزة التحكم كذلك    339البرق، ویمكن أن یتسبب البرق في وقوع بعض الحوادث بھا.

 ارین.في حركة المرور، وضوابط السالمة المختلفة في المطارات، والوعي العام بالموقع وخیارات المسار للطی

، ضربت صاعقة برقیة المنطقة بالقرب 2016مایو    11مع اقتحام العواصف في مترو داالس فورت وورث في    :اآلثار
 . ذكرت وكالة النقل السریع لمنطقة داالسكارلتون) في وسط مدینة DARTمن وكالة النقل السریع لمنطقة داالس (

DART حدت صاعقة البرق من قدرة النقل  340بائیة ضروریة.أنھ تضرر اثنین من قطاراتھا إلى جانب معدات كھر
 لعدة أیام بعد الحدث. DARTالعام لوكالة النقل السریع لمنطقة داالس 

 

 
، 25في فنلندا، الصفحة  VTT، مركز األبحاث الفنیة في 2011الطقس الشدید یؤثر على أنظمة النقل  339

1/W168.pdfhttps://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/201 
،  2016مایو  KDFW ،12 4فوكس نیوز "، DART"صواعق البرق مسؤولة عن األضرار التي لحقت بمحطة كارلتون  340

station-dart-carrollton-at-damage-for-blamed-strike-https://www.fox4news.com/news/lightning 
،  2016مایو  NBC DFW ،13واعق البرق"، تود ل. دیفیس، "إعادة فتح سكك حدید كارلتون بعد اإلصابة بص 341

91.html3791542-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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 الصحة والرعایة الطبیة 

یالحظ برنامج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر أن البرق یمكن أن یسبب اإلصابة والوفاة في جمیع أنحاء  :المخاطر
والیة تكساس. معظم حاالت الوفاة واإلصابات التي یتعرض لھا األشخاص تقع في مالعب الجولف أو الوقوف تحت 

ف شدة اإلصابة من حالة إلى أخرى اعتماًدا على وتختل 342األشجار أو بالقرب من المیاه وفقًا للخدمة الوطنیة للطقس.
٪ من إصابات 5تمثل حوالي  -نوع صاعقة البرق. إن أكثر أنواع صواعق البرق الممیتة ھي الصواعق المباشرة 

بالمئة)  15بالمئة)، وصواعق التوصیل ( 30بالمئة)، والضربة الجانبیة ( 50صواعق البرق. یمثل التیار األرضي (
 343ت تعزى إلى صواعق البرق.وبقیة اإلصابا

أطفال بضربة صاعقة أثناء ممارسة كرة القدم في ملعب  3، في بي كیف، أصیب 2014أغسطس  26في  :اآلثار
األحالم التابع لجمعیة لیك ترافیس للشباب. وقال شھود العیان للصحفیین إنھ ال توجد إشارة على وجود برق، حیث لم 

 20، كانت ھناك  2017إلى عام   2008من عام    344تكن ھناك عواصف في المنطقة وكانت السماء صافیة إلى حد ما.
حالة وفاة في والیة تكساس، وھو ثاني أكبر عدد من حاالت الوفاة التي تُعزى إلى حاالت الوفاة بسبب البرق في 

بالمئة من  5، كانت صواعق البرق تمثل 2016إلى عام  1996من عام  345الوالیات المتحدة بعد والیة فلوریدا.
في والیة تكساس، التي كانت مرتبطة باألعاصیر والعواصف المداریة واالنخساف خالل   الوفیات المرتبطة بالمخاطر

 346الفترة الزمنیة المحددة.

 (إدارة) المواد الخطرة 

یمكن أن تتسبب صواعق البرق في أضرار وتدمیر بالغ لمرافق التخزین وغیرھا من المنشآت التي تحتوي  :المخاطر
حالة حدوث انفجار، یمكن أن تنتشر المواد الخطرة في جمیع أنحاء المنطقة  على مواد و / أو نفایات خطرة. وفي

وتعرض وظائف الصحة البشریة والبیئیة للخطر. حتى إذا لم تصل المواد الخطرة فعلیًا إلى منطقة ما عند اشتعالھا أو 
حسوسة في اتجاه مجرى انفجارھا، فإن إمكانیة انفجار ھذه المواد في مجرى مائي من الممكن أن تخلق تأثیرات م

أمیال من األرض، وبالتالي الوصول إلى األسر  ة عدلة النار ونقلھا نخدالنھر. في حالة حدوث حریق، یمكن تصاعد أ
 والشركات التي لم تكن في الجوار المباشر لصاعقة البرق.

ات المتصلة لتلقي مجموعة من الخزان -، ضربت صاعقة برق وأشعلت بطاریة الصھریج 2018مایو  22في  :اآلثار
 -إنتاج النفط الخام من بئر قریب أو مكان مؤجر لإلنتاج لیتم بعد ذلك قیاسھ واختباره قبل نقلھ عبر خطوط األنابیب 

 
 ، 2019أكتوبر  4، في  NOAA، (NWS)"البرق"، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  342

https://www.weather.gov/hgx/severe_weather_awareness_lightning 
 ة البریة،"، مركز السالم101"النجاة من البرق  343

 injuries/-101/lightning-safety-101/lightning-safety-https://www.wildsafe.org/resources/outdoor 
، 2014أغسطس  KVUE News ،26وح جراء صاعقة البرق، " : إصابة ثالثة أطفال بجرEMSاشلي قوه، " 344

260153303-strike/269-lightning-by-injured-children-three-https://www.kvue.com/article/news/local/ems 
 ، 2019أكتوبر  4، في (NWS"ضحایا البرق"، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة ( 345

victims-https://www.weather.gov/safety/lightning 
 ، 92، صفحة 2018في تكساس، أكتوبر قسم إدارة الطوارئ  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  346

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 

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


 

 321من  137صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

، ُضربت 2018مارس  28في  347أفدنة مجاورة. 7بالقرب من ھولزفیل. نتیجة حریق الوقود، اشتعلت النیران في 
اعق. وتسبب ذلك في وقوع انفجار واندالع حرائق. تم إخماد الحرائق، صھاریج نفط في مقاطعة بورلیسون بالصو

ض المنازل والشركات المجاورة للخطر.نخدلكن األ  348ة المرتبطة باالنفجار والحریق َعرَّ

 

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

خالل حادثة صاعقة البرق، یمكن ضرب المعدات الكھربائیة المتصلة بخطوط الكھرباء والمحطات الفرعیة،   :المخاطر
مما یتسبب في انقطاع التیار الكھربائي لفترات طویلة من الزمن. ویمكن أن یصل البرق أیًضا إلى األشجار وغیرھا 

بدورھا على البنیة األساسیة للخدمات وتسبب انقطاع التیار الكھربائي. یمكن أن تتسبب من الھیاكل التي قد تسقط 
صواعق البرق التي تنتقل عبر األجھزة المنزلیة والتجاریة أیًضا في حدوث حرائق إذا تم توصیلھا بقابس التیار. یمكن 

ناء أحداث البرق، للحد بشكل كبیر من أن یؤدي استخدام واقیات زیادة التیار، أو فصل األجھزة واإللكترونیات أث
 350حدوث حوادث.

، الذي یقع في محطة فرعیة، قد kV 138، ذكرت مدینة كولیج ستیشن أن مفتاح التبدیل 2019یونیو  5في  :اآلثار
 8,770ضرب بصاعقة برقیة. تسببت صاعقة البرق ھذه في فقدان المحطة الفرعیة لقدرتھا على توفیر الطاقة لـ 

 351.عمیل

 
https://www.news-، 2018مایو  23، صحیفة لونجفیو نیوزكین ھیدلر، "صاعقة البرق تشعل بطاریة الخزان بالقرب من ھالسفیل"،  347

-b332-11e8-5e99-hallsville / article_c7c752fa-near -battery-tank-ignites-strike-journal.com/news/police/lightning
23f9ee5727e2.html 

،  2018مارس  TV-KBTX ،28بالكلي جالبرایث، "انفجار خزان النفط في مقاطعة بورلیسون بعد ضربھ بصاعقة البرق"،  348
478215323.html-strike-lightning-after-County-Burleson-in-explodes-tank-https://www.kbtx.com/content/news/Oil 

 ، 2018مارس   TX-KBTX ،28، تصویر بالكیلي جالبریث 349
ml478215323.ht-strike-lightning-after-County-Burleson-in-explodes-tank-https://www.kbtx.com/content/news/Oil 
 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في CoServ"تقلبات الطاقة"،  350

Fluctuations-Solutions/Reliability/Power-https://www.coserv.com/Energy 
، 2019یونیو   TV-KBTX ،5كاسي تاكر، "العاصفة تتسبب في انقطاع التیار الكھربائي في كولیج ستیشن"،  351

510855431.html -Station-College-across-outages-power-causes-https://www.kbtx.com/content/news/Storm 

https://www.news-journal.com/news/police/lightning-strike-ignites-tank-battery-near-hallsville/article_c7c752fa-5e99-11e8-b332-23f9ee5727e2.html
https://www.news-journal.com/news/police/lightning-strike-ignites-tank-battery-near-hallsville/article_c7c752fa-5e99-11e8-b332-23f9ee5727e2.html
https://www.news-journal.com/news/police/lightning-strike-ignites-tank-battery-near-hallsville/article_c7c752fa-5e99-11e8-b332-23f9ee5727e2.html
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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 القارس البرد  2.8.21

عدد األیام التي تكون فیھا درجات الحرارة القصوى أعلى من تنخفض  یتوقع برنامج الوالیة لتخفیف حدة المخاطر أن  
درجة فھرنھایت) في جمیع أنحاء والیة تكساس بمرور الوقت وسیؤدي ذلك إلى انخفاض في أحداث   32درجة التجمد (

أن یحدث البرد القارس في أي مكان في تكساس، فإن بانھاندل واألجزاء  الطقس البارد السنویة كل عام. بینما یمكن
الشمالیة األخرى من الوالیة تعاني من درجات الحرارة الباردة الشدیدة. في بنھاندل، یعني البرد الشدید األیام التي تقل 

إلى درجات حرارة أقل  درجة فھرنھایت، بینما یعني ذلك في وادي ریو جراندي الوصول 0فیھا درجة الحرارة عن 
 من درجة التجمد.

، من المتوقع أن یحدث 2023-2018 ا بینإلى أنھ م SHMPتخفیف من حدة المخاطر لتشیر خطة برنامج الوالیة ل
 4دوالًرا، و  514,705دوالًرا، وخسائر في المحاصیل بقیمة  2,972,052البرد الشدید خسائر في الممتلكات بقیمة 

 واحدة.حاالت وفاة، وإصابة 

أیًضا أنھ عند التعامل مع البرد القارس، من المھم مراعاة   SHMPتالحظ خطة برنامج الوالیة لتخفیف حدة المخاطر  
تأثیر العواصف الباردة. فدرجة حرارة الریاح الباردة ھي مقیاس لمدى برودة الریاح التي یشعر بھوائھا جسم اإلنسان. 

یع فقدان الحرارة بشكل كبیر من الجسم، فیمكن أن یشعرك یوم درجة حرارتھ نظًرا ألن الریاح یمكن أن تؤدي إلى تسر
درجة فھرنھایت. یصور المخطط التالي، الذي توفره اإلدارة  0درجة فھرنھایت كأنھ یوم ھادئ بدرجة حرارة  30

والتعرض الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي، الریاح الباردة التي تعتمد على درجات الحرارة وسرعة الریاح 
  352بالدقائق.

 

 
 ، 2019أكتوبر  4، في  NOAA، (NWS)"مخطط الریاح الباردة"، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة  352

chart-chill-wind-https://www.weather.gov/safety/cold 

 مخطط الریاح الباردة
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 درجة الحرارة [فھرنھایت]

 دقیقة 30 دقائق 10 دقائق 5 مرات قرصة الصقیع

 برودة الریاح
 11/01/01نافذ اعتبارا من  = سرعة الریاح [میل في الساعة] V= درجة حرارة الھواء [فھرنھایت]    Tحیث، 

https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart
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 القارس  لبرد ا من مجتمعال إلنقاذ  FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة الوكالة وسائل 2.8.22

 السالمة واألمن 

على غرار الطقس في فصل الشتاء، فإن قلة الخبرة بخطورة البرد الشدید لدیھا القدرة على جعل سكان  :المخاطر
تكساس غیر مستعدین للبرد والمخاطر المرتبطة بھ. قد ال یملك أفراد المجتمع مالبس أو أدوات منزلیة إضافیة مثل 

ذلك، قد ال یفھم أفراد المجتمع كیفیة االستعداد للبرد . باإلضافة إلى غطیة الثقیلةالمعاطف الثقیلة أو األحذیة أو األ
القارس مثل ترك الحنفیات تقطر أو صیانة مسخنات الوحدة بشكل صحیح أو جلب حیوانات ألیفة إلى الداخل. غالبًا ما 
 تكون أحداث البرد القارس في تكساس قصیرة المدى أیًضا؛ وھذا لھ القدرة على جعل المخاطر تتفاقم، حیث قد ال

یرغب أفراد المجتمع في اإلنفاق على معاطف أو أحذیة ثقیلة ألنھم قد یعتقدون أن البرد القارس سیتالشى سریعاً. ال 
 یستطیع بعض أفراد المجتمع شراء المعاطف واألحذیة الثقیلة أو غیرھا من الضروریات لمواجھة البرد الشدید.

أوائل مالیة لزیادة الحوادث واإلصابات، مما یستلزم من ھذه االفتراضات وعدم فھم كیفیة االستعداد تخلق احت
الخروج في البرد الشدید والطرق الجلیدیة المحتملة لالستجابة لھذه األحداث. قد یزید الطقس البارد أیًضا  المستجیبین

ه من احتمال حدوث أعطال في المعدات، مثل تجمد خرطوم المطافئ أو الساللم والخراطیم؛ وقد تؤدي جمیع ھذ
   353.أوائل المستجیبیناألعطال إلى حدوث المزید من اإلصابات أو الحوادث ألفراد المجتمع أو 

درجة فھرنھایت   28، شھدت المجتمعات في جمیع أنحاء مقاطعة ترافیس درجات حرارة أقل من  2018في عام    :اآلثار
اء المنطقة مع ذكر حالة وفاة. تم مع وجود طرق جلیدیة. أدت ھذه الظروف إلى العدید من الحوادث في جمیع أنح

اإلبالغ عن تأخیرات مروریة كبیرة في جمیع أنحاء المقاطعة. باإلضافة إلى مطالبة السائقین باالبتعاد عن الطرق أو 
 354) السائقین بضرورة السیر ببطء على الطرق.TxDOTاإلبطاء في الطرقات، وذّكرت إدارة النقل في تكساس (

 االتصاالت 

غرار أحداث الطقس الشتویة القاسیة، فقد یؤدي البرد الشدید إلى انقطاع التیار الكھربائي أو انقطاع  على :المخاطر
الخدمة بسبب الحاجة المستمرة للحرارة. إن انقطاع التیار الكھربائي یضعف قدرة السكان على طلب المساعدة إذا 

 -من انقطاع التیار الكھربائي  ولمكالمات التي تشكلمستجیبین بسبب ااأوائل كانوا في خطر. وأیًضا، قد یحدث إرباك 
نظًرا ألن البرد القارس یرتبط   355مما یقلل من قدرتھم على معالجة الحوادث أو القضایا التي تھدد الحیاة في المجتمع.

ي بالطقس القاسي في الشتاء، فھناك احتمال وقوع حاالت الطرق الجلیدیة أو الحطام مثل فروع األشجار الساقطة ف
عن الوصول إلى أفراد المجتمع في الوقت المناسب أو قد یمنعھم من الوصول   أوائل المستجیبینقد یعیق ذلك  والطریق.  

 إلى أحد أفراد المجتمع.

 
 ، 2018ینایر  7 ایھ بي نیوز، كولین لونج وكارولین طومسون، "بالنسبة لرجال اإلطفاء، تُلقي حالة الطقس المریر بأخطارھا الخاصة"،  353

 https://www.apnews.com/ad2994834d9046969e69336fe5b1c417 
، 2018ینایر  2، الباتشتوني كانتو، "الطرق الجلیدیة تحدد حوادث أوستن سبارك، اإلغالقات على الطرق"،  354

closures-road-accidents-spark-austin-conditions-road-https://patch.com/texas/downtownaustin/icy 
،  2017یونیو  28، صحیفة فالي نیوزطوارئ فعلیة"،  لإلبالغ عن انقطاع التیار الكھربائي إال إذا كانت ھناك حالة 911"ال تتصل بالرقم  355

-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 التیار الكھربائي على نطاق واسع جنبًا  20، شھدت أكثر من 2018في عام  :اآلثار
حالة انقطاع للتیار الكھربائي. شھدت مقاطعات  20,000إلى جنب مع البرد القارس، مع اإلبالغ عن أكثر من 

لتیار الكھربائي في شرق تكساس خالل ھاریسون وبانوال وماریون وموریس وروسك وشیلبي غالبیة حاالت انقطاع ا
 ھذا الحدث.

 الغذاء والماء والمأوى 

تعتبر أماكن اإلیواء أو التدفئة من االحتیاجات األساسیة خالل فصل الشتاء والبرد الشدید بسبب احتمال تجمد   :المخاطر
لكھربائي المفاجئ، خصوًصا درجات الحرارة وانقطاع التیار الكھربائي المترتب على ذلك. قد یؤدي انقطاع التیار ا

في اللیل، إلى زیادة الفوضى بین أفراد المجتمع الذین یعتقدون أنھم یستطیعون البقاء في مكانھم، ثم یدركون فجأة 
الحاجة إلى إیجاد مأوى. األفراد عدیمي المأوى معرضون بشكل خاص للطقس البارد، ومع ذلك فھم قد ال یعلمون 

 و قد یعتقدون أنھ یمكنھم البقاء لمدة لیلة أو لیلتین في البرد القارس.بوجود مكان مؤقت للتدفئة، أ

یبحثون عن ملجأ مؤقت واحد   فیمنفي ھیوستن، شھدت المالجئ زیادة    2018خالل العاصفة الشتویة في ینایر    :اآلثار
قلة منھم كانت أفرانھم قد فرداً في اللیلة؛ كان معظم األفراد الذین یبحثون عن ملجأ أشخاًصا بال ملجأ، لكن    180یضم  

؛ 2018تم اإلبالغ عن وفاة شخصین خالل نفس حالة الطقس البارد في داالس في ینایر  356توقفت عن العمل.
اآلخر في وتم العثور على أحدھما تحت الجسر وعثر على الشخص    -الشخصان اللذان لقیا حتفھما كانا عدیمي المأوى

 357محطة للحافالت.

 النقل 

ن أن ظروف الطقس القاسیة في تكساس نادرة ومعتدلة نسبیًا إذا ما قورنت بأجزاء أخرى من البالد، في حی  :المخاطر
فھناك مجموعة متنوعة من التأثیرات المتعلقة بالنقل حیث یمكن أن تعزى إلى درجات حرارة شدیدة البرودة. ویمكن 

النقل وسالمة مستخدمي شبكة النقل وإغالق   أن تشكل درجات الحرارة شدیدة البرودة تحدیات تؤثر على أنظمة تشغیل
قد یتعین على  358المطار وتأخیراتھ وتعطل المعدات وإمكانیة تجمد خطوط الوقود وتأثیرھا على البرامج اللوجستیة.

محركات الدیزل والبنزین العمل بجھد أكبر مما یؤدي إلى مزید من الضغوط على المركبات التي تعمل بالطاقة، حیث 
لف بطاریات السیارات أیًضا. یمكن أن یصبح الوقود المستخدم في المركبات، إذا انخفضت درجات الحرارة یمكن أن تت

بدرجة كافیة، مادة تشبھ الھالم مما قد یمنع السفر الشخصي والتجاري على الطرق البریة وخطوط السكك الحدیدیة. 

 
أخبار إیھ بي سي آى دیبورا ریجلي، "یشھد مركز التدفئة ارتفاًعا في عدد األشخاص الذین یلجؤون إلى المأوى بسبب درجات الحرارة المتجمدة"،  356

    2018ینایر  17 وتنس نیوز، 
cold/2960410/-from-shelter-taking-people-in-uptick-sees-center-https://abc13.com/warming 

 ، 8201ینایر   NBCDFW.com ،17ھولي فورد، "اثنین من القتلى في داالس بعد قضاء لیلة في البرد"،  357
469773003.html-Cold-the-in-Night-Spending-After-Dallas-in-Dead-https://www.nbcdfw.com/news/local/2 

 ، 2015ینایر  26رودة"، جمعیة النقل الكندیة، "انكماش أنظمة النقل في الطقس شدید الب 358
weather-cold-extreme-resilience-systems-atc.ca/en/transportation-https://www.tac 

 

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
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لمعدنیة وغیرھا من البنیة التحتیة المقواة في شبكة یمكن أن تؤثر درجات الحرارة شدیدة البرودة أیًضا على الجسور ا
 359النقل.

في أرلینجتون،  AT&T استادالتي أقیمت على  Super Bowl XLV، خالل أحداث 2011في فبرایر  اآلثار:
بوصات من الجلید  4داالس فورت وورث. أفادت التقاریر أن  عاصمةاجتاحت درجات الحرارة المنخفضة عبر 

والصقیع سقطت في أرلینجتون، وبالقرب من مطار داالس فورت وورث الدولي في جرابفین، بقیت درجات الحرارة 
ساعة متتالیة. وفي المطار، تم اإلبالغ عن إلغاء الرحالت الجویة، وتجمدت  100تحت الصفر في المنطقة ألكثر من 

 360عدید من األنابیب، وسقطت ألواح الجلید المتدلیة على نظام السكة الحدید األحادي بالمطار.ال

 

 الصحة والرعایة الطبیة 

درجات الحرارة شدیدة البرودة یمكن أن تسبب عدًدا من مشاكل الصحة العامة. قرصة البرد وانخفاض  :المخاطر
أثناء   362حرارة الجسم ومشاكل القلب، وغیرھا من المشاكل ھي حاالت شائعة في أوقات درجات الحرارة المنخفضة.

على اتصال وثیق بأفراد آخرین، مما نوبات البرد، یقضي األشخاص أیًضا مزیًدا من الوقت في منازلھم ویكونوا 

 
 ، 2019أكتوبر  4الحرارة الشدیدة"، المعھد التعاوني لبحوث الغالف الجوي، جامعة والیة كولورادو، في كریستوفر ر. آدمز، "تأثیرات درجات  359

https://sciencepolicy.colorado.edu/socasp/weather1/adams.html 
 ، 23، صفحة 2017ساس التحتیة للشحن باألحداث الجویة الشدیدة؟" معھد تكساس إي أند إم للنقل، مارس "ما مدى تأثر بنیة تك 360

F.pdf-62-16-https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/PRC 
https://www.dallasnews.com/arts-. 2012دیسمبر  24، داالس مورنینج نیوزتصویر لویس دیلوكا ومارك فرانسیسكوتي،  361

snow /-for -preparing-officials-dallas-christmas-white-entertainment/2012/12/25/a 
،  2018ینایر  Healthline ،29شون رادكلیف، "كیف یمكن أن یؤثر الطقس شدید البرودة على صحتك"،  362

health # 1-your-affect-can-weather-cold-extremely-news/how-https://www.healthline.com/health 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/socasp/weather1/adams.html
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-snow/
https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/2012/12/25/a-white-christmas-dallas-officials-preparing-for-snow/
https://www.healthline.com/health-news/how-extremely-cold-weather-can-affect-your-health#1
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یجب مراقبة استخدام المولدات   363یساعد على انتشار األمراض مثل نزالت البرد واإلنفلونزا وأمراض الجھاز التنفسي.
أو األدوات األخرى التي تعمل بالبنزین، لتكملة تدفئة المنزل أو العمل أو أي مبنى آخر، عن كثب والتھویة بشكل 

ستخدام ألن ھذه اآلالت تنتج أول أكسید الكربون. یتسبب أول أكسید الكربون في تدھور قدرة دم صحیح أثناء اال
الشخص على توصیل األكسجین إلى أنسجة الجسم وأعضائھ؛ وال یمكن شمھ أو رؤیتھ، لذلك ال یعرف الناس في كثیر 

 364ائق.من األحیان أنھم یستنشقون الغاز ویمكن أن یحدث التسمم القاتل في غضون دق

منطقة   12، عبر  )(UTHealthوفقًا لمركز العلوم الصحیة بجامعة تكساس في كلیة الصحة العامة في ھیوستن    :اآلثار
، تم العثور على درجات حرارة باردة تزید من خطر الوفیات بنسبة 2011إلى  1990مترو رئیسیة في تكساس من 

أشھر الشتاء. وقد لوحظت أعلى نسبة زیادة في معدل بالمئة لكل درجة مئویة انخفاض في درجة الحرارة في  5
بالمئة وذلك اعتمادا على المنطقة  8-3الوفیات في منطقة جالف كووست، حیث شھدت زیادة في المخاطر بنسبة 

 365المحددة.

 (إدارة) المواد الخطرة 

خرى في بعض األحیان عملیة أثناء حدوث البرد القارس، یكون تخزین المواد الكیمیائیة والمواد الخطرة األ  :المخاطر
یتم التغافل عنھا. تتمدد المواد الكیمیائیة داخل حاویات التخزین الخاصة بھا عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 
نقطة التجمد، مما یزید من احتمال انفجار الحاویة وتمزقھا. في حالة تمزق الحاویة وتسرب المواد الكیمیائیة، تنشأ 

مان ویجب تنظیف االنسكاب بشكل صحیح وبسرعة. كما یمكن أن یحدث ضرر للمادة الفعلیة ي األفشدیدة مشكالت 
یمكن للتخزین السلیم للمواد الكیمیائیة   366المحفوظة، ألن البرد الشدید قد یجعل استخدام المواد الكیمیائیة أكثر صعوبة.

ة وغیرھا من التعرض للملوثات المسببة للتآكل الخطرة، وخاصة أثناء حدوث البرد الشدید، أن یمنع األفراد والبیئ
 وغیرھا.

، اجتاحت موجة من درجات الحرارة الباردة لعدة أیام جنوب وجنوب شرق تكساس. نتیجةً 2018في ینایر  :اآلثار
كریستي بالطقس البارد الذي أدى إلى تعرض ھذه المواقع ألعطال  وكوربسلذلك، تأثرت مصافي النفط في بایتون 

أي  نبعاثوبینما لم یتم إ 367وتعطل في العملیات والتوھج الالزم مما قد یشیر إلى انقطاع العملیات غیر المخطط لھ.

 
 ، 2014"كیف یؤثر الطقس البارد على صحتك؟" دار ھارفارد للصحة، كلیة ھارفارد الطبیة، نوفمبر  363

health-your-affect-weather-cold-does-healthy/how-https://www.health.harvard.edu/staying 
 ، 2015مایو  20"أول أكسید الكربون والمولدات" إدارة تكساس لخدمات الصحة،  364

generators.shtm-https://www.dshs.state.tx.us/preparedness/factsheet_co2 
وجینغ تشاو وكاي تشانغ، "تأثیرات الطقس البارد على الوفیات الناجمة عن جمیع األسباب وأسباب الوفیات الطبیعیة  تسون ھسوان تشن وشیاو لي 365

 ، 251-244، الصفحات 2017، یونیو 225المجلد  التلوث البیئي، ،" 2011-1990المحددة في تكساس، 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116317213؟via٪3Dihub 

 ، 2019أكتوبر  4"التخزین اآلمن للمواد الكیمیائیة في الطقس البارد أو المتجمد،" أنظمة سالمة التخزین، تم الدخول في  366
weather/-cold-storage-https://safetystoragesystems.co.uk/blog/chemical 

، جینسكیب، "PADD 3سوزان دانفورث وأماندا فیرفاكس دیركس، "درجات الحرارة المتجمدة تعرقل تشغیل مصفاة البترول وطلب المنتجات عبر  367
 ، 2018ینایر  18

 3-padd-across-demand-products-operations-refinery-disrupt-temperatures-https://www.genscape.com/blog/freezing 
 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-does-cold-weather-affect-your-health
https://www.dshs.state.tx.us/preparedness/factsheet_co2-generators.shtm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116317213?via=ihub
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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الحرارة درجات حدوث مواد خطرة، إال أن ھناك خطًرا كبیًرا على احتمال حدوث ھذه األنواع من المخاطر أثناء 
 شدیدة البرودة.

 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

عندما تصل درجات الحرارة إلى مستویات شدیدة البرودة، تُجَھد الشبكة الكھربائیة لمواكبة متطلبات الطاقة   :المخاطر
تتداخل درجات المحملة علیھا. یتم دفع ھذا التوتر بشكل أكبر عند استخدام البنیة التحتیة الكھربائیة القدیمة. یمكن أن 

الحرارة شدیدة البرودة مع كیفیة عمل آلیات معینة، مثل الخطوط الھیدرولیكیة وأجھزة الدعم الكھرومیكانیكیة 
إلى تعطیل مصافي النفط وعملیات إنتاج أیًضا ویمكن أن تؤدي درجات الحرارة شدیدة البرودة  368والمستشعرات.

قع، في تكساس، لیست مجھزة بشكل جید للتعامل مع الفترات الباردة الطاقة األخرى في جمیع أنحاء تكساس. ھذه الموا
 عند مقارنتھا بتلك الموجودة في المناطق األكثر برودة في البالد.

انقطاع التیار الكھربائي المتكرر حدوث  ، تم  2011خالل موجة شدیدة البرودة في جمیع أنحاء تكساس في عام    :اآلثار
 8میجاواط من مولدات الطاقة، أي حوالي  7000لوالیة. أوقفت درجات الحرارة الباردة للمرة الثانیة فقط في تاریخ ا

على العدید من المنازل والشركات المحلیة.  االنقطاعبالمئة من القدرة المركبة في تكساس في ذلك الوقت. أثر ھذا 
دارس والمؤسسات التجاریة وعموًما، تم اإلبالغ عن بقاء ملیون منزل بدون كھرباء لمدة ساعة مع إغالق الم

 369المحلیة.

  

 
 ، 2014ینایر  23 ناشیونال جیوغرافیك،  إریك جونثر، "لماذا تنقطع الكھرباء عندما یكون الجو باردًا؟" 368

-when-out-go-power-the-does-challenge/2014/why-energy-https://www.nationalgeographic.com/environment/great
cold/-its 

 ، 2011فبرایر  2، رویترزنقطاع التیار الكھربائي المتكرر مثل تساقط الزئبق"، كریس بالتیمور، "ظروف الطقس في تكساس تتسبب في ا 369
-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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 الشدیدة الحرارة 2.8.23

تعتبر الحرارة الشدیدة مصدر قلق لجمیع مناطق تكساس، حیث یتم تعریف ھذا الخطر على أنھ مزیج من درجات 
مؤخًرا إلى الحرارة المرتفعة جًدا والظروف الرطبة االستثنائیة. في حین أن "الحرارة الشدیدة" لم تنسب بشكل مباشر  

یالحظ برنامج الوالیة  370إعالن وقوع كارثة في تكساس، إال أن "الحرارة الشدیدة" أدت إلى الجفاف والحرائق.
أن ھیوستن وداالس وأوستن شھدت جمیعًا زیادة في العدد السنوي لألیام التي  SHMPلتخفیف من حدة المخاطر 

. یبلغ متوسط عدد أیام الحرارة الخطیرة في تكساس 1970ام  درجة فھرنھایت منذ ع  100تتجاوز فیھا درجات الحرارة  
یوًما في العام، في المرتبة الثانیة بعد   115، من المتوقع أن تشھد الوالیة  2050یوًما؛ وبحلول عام    60حالیًا أكثر من  

  371دوالر. 762,93فلوریدا. في تكساس، تؤدي الحرارة الشدیدة إلى خسارة سنویة تبلغ 

، من المتوقع أن یحدث 2023-2018ا بین إلى أنھ م SHMPمج الوالیة لتخفیف من حدة المخاطر تشیر خطة برنا
 105دوالًرا، و  115,212دوالًرا، وخسائر في المحاصیل بقیمة  78,232الحر الشدید خسائر في الممتلكات بقیمة 

  إصابة. 280حاالت وفاة، و 

  الشدیدة لحرارةا من مجتمعال نقاذ إل  FEMA الطوارئ إلدارة الفیدرالیة الوكالة وسائل 2.8.24

 السالمة واألمن 

ترتبط الحرارة الشدیدة أیًضا بالجفاف وحرائق الغابات. وبالتالي، فترتبط جمیع المخاطر المرتبطة بھذه  :المخاطر
على إثارة ھذه المخاطر. إذا حاول أوائل أیًضا األنواع الخطرة بالحرارة الشدیدة أیًضا. الحرارة الشدیدة لدیھا القدرة 

ة، فھناك احتمال متزاید للتعرض لضربة شمس أو إصابات المستجیبون مكافحة الحرائق أثناء حدوث حرارة شدید
 أخرى.

. قد یتفاعل أفراد المجتمع الذین تعرضوا للحرارة أوائل المستجیبینتشكل الحرارة الشدیدة بحد ذاتھا مخاطر على 
مما یؤدي الشدیدة ویكونوا سریعي الغضب واالنفعال أو زیادة استھالكھم للمشروبات الكحولیة للحصول على البرودة،  

ن بخیار البقاء في یباإلضافة إلى ذلك، ال یتمتع أوائل المستجیب 373،  372ن.یالمستجیبأوائل إلى مواجھات خطیرة مع 
وثقیًال ویحملون معدات  داكن اللونھم دائًما في الخارج، غالبًا ما یرتدون زیًا فالداخل أثناء أحداث الحرارة الشدیدة؛ 

 214الشدیدة، مما قد یؤدي إلى الجفاف واإلرھاق الحراري، وضربة شمس. ثقیلة في الخارج أثناء الحرارة 

، تمت معالجة اثنین من رجال اإلطفاء بسبب اإلرھاق الحراري أثناء إطفاء حریق في 2019أغسطس  25في    :اآلثار
ت الثقیلة التي درجة فھرنھایت، والمعدا  105الحرارة، عند  درجة  شقة في أرلینجتون؛ وقد نسبت إصابتھما إلى ارتفاع  

 
 ، 44، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  370

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 58نفس المرجع، صفحة  371

fcontent/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pd-http://tdem.wpengine.com/wp 
یولیو  8، فورت وورث ستار تلیجرامجیمس ھارتلي، "أوائل المستجیبون مضطرون للتعامل مع حرارة الصیف في تكساس. إلیكم كیف یتعاملون، "  372

2019 ، 
 worth/article232073487.html-news/local/forttelegram.com/-https://www.star 

 ، 2019یونیو،  19أوستن،  7ستیفن سارابیا، "ارتفاع درجات الحرارة یجلب عددًا كبیًرا من حاالت الطوارئ المتعلقة بالحرارة"، فوكس  373
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
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، تمت معالجة اثنین من رجال اإلطفاء بسبب 2019مایو  17وبالمثل، في ھیوستن في  374یحملونھا على حد سواء.
أغسطس   9في مقاطعة جیفرسون في تكساس في    375اإلرھاق الحراري في محاولة إلطفاء حریق نشب بإحدى الشقق.

درجة  105ضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى ، اضطرت فرق اإلطفاء إلى إطفاء حریق في مخزن باإل2019
فھرنھایت؛ وھذا الحادث لم یسجل أي إصابات بسبب عدد أفراد الطاقم، مما سمح للفریق بالعمل في حین تم تبرید 

الحظوا أنھ إذا لم تكن لدیھم مساعدة إضافیة، فإن إخماد الحریق سیكون  أوائل المستجیبینفریق آخر. ذُكر أن 
 376"كابوًسا".

 االتصاالت 

على غرار أحداث الطقس الشتوي أو البرد الشدید، قد تؤدي الحرارة الشدیدة إلى انقطاع التیار الكھربائي  :المخاطر
ویمكن أن یمنع انقطاع التیار الكھربائي األفراد من االتصال بخدمات  377،378بسبب الحاجة إلى التكییف المستمر. 

لمستجیبین بسبب المكالمات التي تشتكي من انقطاع األوائل  قد یحدث إرباك  الطوارئ للحصول على المساعدة. وأیًضا،  
 379مما یقلل من قدرتھم على معالجة الحوادث أو القضایا التي تھدد الحیاة في المجتمع. -التیار الكھربائي 

لمالیة لمجتمعات انقطاع االتصاالت والكھرباء قد یعمل على زیادة الحوادث واإلصابات والوفیات والخسائر ا :اآلثار
 380تكساس.

 الغذاء والماء والمأوى 

وغالبا ما ترتبط الحرارة الشدیدة بالجفاف والحرائق. وبالتالي، فإن األخطار المرتبطة بھذه المخاطر لدیھا  :المخاطر
راعي القدرة على الحدوث مع الحرارة الشدیدة. قد یكون للحرارة الشدیدة، مثل الجفاف، تأثیر كبیر على اإلنتاج الز

في جمیع أنحاء الوالیة. باإلضافة إلى الخسارة المحتملة للمحاصیل، ھناك احتمال لفقدان اإلنتاجیة؛ قد یكون لدى 
المزارعین وجمیع العمال الزراعیین ساعات أقل في الیوم للعمل في الخارج خالل أحداث الحرارة الشدیدة وقد 

یتناقص إنتاج األلبان أثناء أحداث الحرارة الشدیدة حیث  381.یضطرون إلى العمل في الصباح الباكر لتجنب الحرارة 
 

، 2019أغسطس   CBS DFW ،25من رجال اإلطفاء بسبب اإلرھاق الحراري بعد حریق الشقق بأرلینجتون"،  2"تمت معالجة  374
fire/-apartment-arlington-following-exhaustion-heat-for-treated-firefighters-https://dfw.cbslocal.com/2019/08/25/2 

مایو،  17، 11حاالت إنذار بالحریق بالقرب من منطقة جالیریا"، خو "تمت معالجة اثنین من رجال اإلطفاء من اإلرھاق الحراري من أربعة  375
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 الطریق  ةماشیللظیرة الیانور سكیلتون وتایلر سیجیرما، "رجال اإلطفاء یكافحون الحرارة الشدیدة والرطوبة أثناء اندالع نیران في ح 376
 ، 2019أغسطس  KBMT-TV ، 9أخبار،  12،" 90السریع 

 -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 أسوشیتد برس، "بسبب الحرارة، تحطم شبكة الكھرباء بشكل غیر مسبوق"، أخبار كیرا،  377
record-time-all-breaks-grid-power-texas-heat-https://www.keranews.org/post/thanks 

، إن بي سي NBCDFW. comكین كالثوف، "انقطاع التیار الكھربائي في فصل الصیف ممكن مع توقعات الطلب القیاسي في تكساس"،  378
 ، 2018مایو  15یونیفرسال میدیا، 

-Demand-Texas-Record-With-Possible-Outages-Power-Summer-https://www.nbcdfw.com/news/local/Rolling
482724201.html-Forecast 

 
 

د إي نیوز، مجلة سكوت والدمان، "الحیاة غیر المستقرة لعمال المزارع في تكساس أصبحت أكثر خطورة مع ارتفاع درجات الحرارة"، إي آن 381
 ، 2018أبریل  23 ساینتیفك أمیریكان، 

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 یؤدي ھذا إلى خسارة اقتصادیة كبیرة للوالیة وكذلك خفض كمیة وجودة   382تنتج الماشیة حلیبًا بكمیات وجودة أقل.
 الطعام مع مرور الوقت.

ي درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض باإلضافة إلى تأثر جودة المنتجات الزراعیة، قد تتأثر جودة المیاه كذلك. تؤد
مستویات األكسجین المذاب في المجاري المائیة التي تضر باألسماك وغیرھا من الحیوانات المائیة التي تسھم في 

 383صحة الجداول المائیة المحلیة والمسارات المائیة.

حاجة أساسیة ألحداث الحرارة  على غرار أحداث الطقس الشتویة وأحداث البرد الشدید، یعد اإلیواء في تكساس
ھذا ینطبق بشكل خاص على األفراد المشردین واألطفال واألشخاص المصابین بأمراض مزمنة أو أمراض والشدیدة؛  

 384،385عقلیة والحیوانات األلیفة.

والعزوف عن ، أدت الحرارة الشدیدة في والیة تكساس "إلى انخفاض في إنتاج المحاصیل  2011خالل جفاف   :اآلثار
بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة؛ وشھدت   47، شھدت غلة محصول القمح انخفاًضا بنسبة  2011في عام    386الحقول."

في  ماشیةبالمئة في المحصول. باإلضافة إلى ذلك، شھدت صناعة ال 60بنسبة  اإلنتاجالذرة البیضاء انخفاضا في 
؛ مع كمیات أقل 2011  سنة  ة المیاه في خطر أیًضا أثناء جفافكانت جود  387ملیار دوالر.  3.23تكساس خسارة بلغت  

في   388من المیاه بشكل عام، زادت درجات الحرارة المرتفعة من مستویات الحموضة في الجداول المائیة في تكساس.
سریر إضافي للمشردین لتلبیة االحتیاجات  85، فتحت مدینة فورت وورث ملجأ للطوارئ یضمم 2018یولیو  24

 یة.الحال

 النقل 

یمكن لدرجات الحرارة المرتفعة الشدیدة التسبب في انثناء طرق السكة الحدیدیة والتسبب في تأخیر تسلیم  :المخاطر
وتصدیر السلع والخدمات عبر خطوط السكك الحدیدیة ھذه. قد تصبح الخطوط المستخدمة في خدمة النقل التجاري 

 
نوفمبر  3كي نایجل ستاسي سنیراینجر، "الضغط الحراري األكبر من تغیر المناخ قد یقلل من إنتاجیة ماشیة األلبان"، إدارة الزراعة األمیركیة،  382

2014 ، 
-dairy-lower-could-change-climate-from-stress-heat-waves/2014/november/greater-https://www.ers.usda.gov/amber

productivity/ 
 ، 2019وبر أكت 4"مستودعات المیاه الجوفیة بتكساس"، مجلس تنمیة المیاه بتكساس، تم الدخول في  383

http://www.twdb.texas.gov/groundwater/aquifer/index.asp 
 ، 2017یونیو   TV-KVUE ،ABC  ،21مایكل بیرشیك، "درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على مالجئ أوستن، مجتمع المشردین"،  384

-homeless-shelters-austins-affecting-temperatures-https://www.kvue.com/article/news/local/high
community/451055979 

 ،2019یونیو،   CBS DFW ،21ل مع درجات حرارة شدیدة في شمال تكساس في الیوم األول من الصیف"، بوب ھالمارك، "التعام 385
as/tex-north-advisory-heat-weather-https://dfw.cbslocal.com/2019/06/21/summer 
، "آخر تطورات لینثیكوم، كینیث كراشفیلد، جیمس جیمس نولدزری، إدوین باك، كیرت تاكر، كومبتون بریتش، سیث سمول، جینیفر أنامبا عساف   386

، 21، مارس PLoS One، PMC ، NCBIالطقس وتأثیراتھا على اإلنتاج الزراعي وأنماط تفشي األمراض المنقولة عن طریق ناقالت األمراض"، 
2014 ، 

nih.gov/pmc/articles/PMC3962414/https://www.ncbi.nlm. 
 دیفید أندرسون ومارك ویلش وجون روبنسون، "اآلثار الزراعیة المسجلة ألكثر األعوام جفافاً في تكساس" 387

 ، 2012، جمعیة الزراعة واالقتصاد التطبیقي، الربع الثالث، خیارات
-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-alagricultur-other 
 ، 2011نوفمبر  1 ، تكساس تریبیونالرا البین، "ھبوط مستویات البحیرة یعني ارتفاع مشاكل جودة المیاه"،  388

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=Reynolds%20CA%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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المنتجات األخرى بسبب فشل البنیة التحتیة المرتبط بالحرارة. قد وخدمة النقل الجماعي غیر آمنة لنقل األشخاص و
تصبح خیارات النقل العام والجماعي األخرى غیر آمنة ألن مستویات الحرارة المرتفعة یمكن أن تؤدي إلى فشل خدمة 

حمایتھا من  تكییف الھواء في ھذه الحافالت وغیرھا من وسائل النقل. نظًرا لعدم تغطیة جمیع محطات النقل و/ أو
الحرارة، فإن الركاب الذین ینتظرون في الحافلة أو محطات السكك الحدیدیة یتعرضون لفرصة أكبر للتعرض لإلصابة 
بسبب األمراض المرتبطة بالحرارة. یمكن للحرارة الشدیدة أن تؤدي أیًضا إلى تعرض مدارج المطارات والطرق 

عالوة على ذلك، یمكن أن تتأثر  389ر األسفلت ویفقد قوامھ الصلب.لإلخفاق في البنیة التحتیة حیث یمكن أن یتدھو
عملیات التشغیل والصیانة ألن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى ظروف عمل غیر آمنة ألطقم اإلنشاءات وتصبح 

 البنیة التحتیة المتعلقة بالنقل معیبة بسبب مستویات الحرارة الشدیدة.

 (PG)في جمیع أنحاء تكساس بمادة تساعد على التماسك بدرجة أداء البیتومین لقد تم رصف معظم الطرق  :اآلثار
فھرنھایت. وقد  108أیام بدرجة الحرارة المحیطة القصوى البالغة  7. تم تصمیم ھذه الدرجات لتحمل فترة 64-22

 PG-76-22أو  PG 70-22في بعض األحیان، بتمھید طرقھا باستخدام ، TxDOT النقل في تكساس تقوم إدارة 
أیام من درجات الحرارة المحیطة  7أیًضا وتالحظ أن درجات تماسك الرصیف ھذه مصممة لتكون كافیة خالل فترة 

  390درجة فھرنھایت. 130و  119القصوى التي تبلغ 

 الصحة والرعایة الطبیة 

المتوقع أن تزداد الوفیات المرتبطة إلى أنھ من    SHMPتخفیف من حدة المخاطر  لتشیر خطة برنامج الوالیة ل  :المخاطر
ضربة الشمس واإلرھاق الحراري وتقلصات الحرارة والطفح الحراري  391٪ سنویًا.1.1بالحرارة في تكساس بنسبة 

لیست سوى بعض األمراض المرتبطة بالحرارة والتي ھي سبب مباشر ناتج عن التعرض الشدید للحرارة والتعرض 
من أن المشكالت الصحیة والطبیة المتعلقة بالحرارة یمكن أن تؤثر على الجمیع، على الرغم  392للحرارة بشكل عام.

فإن المسنین وصغار السن والمرضى واألفراد الذین ال یستطیعون الحصول على أجھزة تكییف الھواء ھم األكثر 
، NOAA ف الجويیُظھر الجدول التالي، الذي حصلنا علیھ كھدیة من اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغال 393تضرراً.

  احتمال حدوث اضطرابات الحرارة مع التعرض الطویل للحرارة أو النشاط المضني.

 263، تم اإلبالغ عن 2008-2003تالحظ إدارة الصحة للخدمات الصحیة في والیة تكساس أنھ خالل الفترة  :اآلثار
یالحظ برنامج الوالیة  394ب أساسي للوفاة.حالة وفاة بین أفراد مجتمع تكساس تعرضوا للحرارة الطبیعیة المفرطة كسب

أیًضا حدث الحرارة الذي حدث في جمیع أنحاء داالس فورت وورث میتروبلكس.   SHMPتخفیف من حدة المخاطر  لل
 

، 2015أبریل  30، 8 ، الصفحةاألمن الوطني بالوالیات المتحدة"تأثیرات الجفاف على البنیة التحتیة الحرجة"، إدارة  389
86534/Drought+Impactshttps://content.govdelivery.com/attachments/USDHSFACIR/2015/04/30/file_attachments/3

+to+Critical+Infrastructure.pdf 
 Cambridge Systematics and ICF، تقییم ضعف البنیة التحتیة للنقل اإلقلیمي الناتج عن الطقس والتغیر المناخي الشدید في وسط تكساس 390

International 2015، ینایر  ،
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/CAMPO_Extreme_Weather_Vulnerability_Assessment_FINAL.pdf 

 ، 446، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  391
content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 

 ، 2019أكتوبر  4"، مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا، في "عالمات التحذیر وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة 392
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/warning.html 

 ، 2019أكتوبر  4"اإلجراءات الوقائیة ضد الحرارة"، إدارة الصحة في والیة تكساس، في  393
https://www.dshs.state.tx.us/heat/ 

 ، 2019وبر أكت 4، "إدارة والیة تكساس للخدمات الصحیة، في 2008-2003الوفیات المرتبطة بالحرارة: تكساس،  394
https://www.dshs.texas.gov/chs/vstat/Hotcolddths/hotcolddths.shtm 

 

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
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 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة والعدید من األمراض 27، إلى 2011أدى حدث الحرارة الشدیدة، خالل شھر یولیو 
درجات الحرارة األكثر سخونة خالل الشھر قد حدثت في ھذه األیام الخمسة األولى حیث المرتبطة بالحرارة. كانت 

  395درجة فھرنھایت. 114أو  113بلغت درجات الحرارة 

 

 (إدارة) المواد الخطرة 

یتعرض موظفو االستجابة، خاصةً أولئك الذین یرتدون مالبس واقیة من المواد الكیمیائیة أو أجھزة الوقایة  :المخاطر
ذات الصلة بالمواد الخطرة، لخطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بالحرارة. ھذه األنواع من أجھزة الوقایة، بسبب 

ویمكن أن تؤثر  396وبة في العمل في الحرارة الشدیدة.تركیبھا من مواد غیر قابلة لالختراق، یمكن أن تؤدي إلى صع
أیًضا درجات الحرارة المرتفعة، تماًما مثل البرد الشدید، على تقنیات االحتواء الكیمیائي. ونظًرا ألن بعض المواد 
الخطرة تصبح غیر مستقرة في درجات حرارة متفاوتة، فإن خطر حدوث أبخرة غیر آمنة أو حدوث تفاعالت یزداد 

ا مع ارتفاع درجات الحرارة. وقد ال تكون تدابیر التھویة القیاسیة كافیة للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة. تعتبر أیضً 

 
 ، 45، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  395

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 ، 2010و یونی 20 ھندسة اإلطفاء، ستیفن دي لیزا، "نصائح للنجاة من المواد الخطرة: حوادث المواد الخطرة في فصل الصیف، "  396

incidents/#gref-summer-https://www.fireengineering.com/2010/06/20/276860/hazmat 
 

 لفترات طویلة أو النشاط الشاقاحتمال االضطرابات الحراریة مع التعرض 

 الخطر الشدید دالحذر الشدی الخطر الحذر
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 درجة الحرارة (فھرنھایت)

http://tdem.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf
https://www.fireengineering.com/2010/06/20/276860/hazmat-summer-incidents/#gref
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المواد الكیمیائیة المتطایرة، وھي مواد كیمیائیة تتبخر بسھولة، أكبر خطر على السالمة عندما یتعلق األمر بارتفاع 
 397درجات الحرارة المحیطة.

، في أعقاب إعصار ھارفي، كانت أعلى نسبة في ھذا الیوم في أواخر الثمانینات في 2017سطس أغ 31في  :اآلثار
على الرغم من أن درجات  398جمیع أنحاء جنوب شرق تكساس وأوائل التسعینات في المناطق المعزولة في المنطقة.

ارة ھذه قد تشكل خطورة الحرارة ھذه ال تعتبر شدیدة في تكساس خالل أواخر شھر أغسطس، إال أن درجات الحر
، 2017أغسطس  31على المواد الكیمیائیة المتطایرة إذا لم تعمل منشأة التخزین الخاصة بھا بشكل صحیح. في 

اشتعلت النیران في شاحنة مملوءة بالبیروكسیدات العضویة السائلة وانفجرت في مصنع أركیما الكیمیائي في كروسبي. 
ر ھارفي في فشل نظام التبرید، إلى جانب المولدات االحتیاطیة. ووفقا لصحیفة تسببت الفیضانات الناجمة عن إعصا

بمجرد أن تكون المادة  399درجة فھرنھایت." 86واشنطن بوست، "یمكن ضبط البیروكسید العضوي لتتكسر عند 
 الكیمیائیة في طور االنھیار وتنحل في نھایة المطاف، فإنھا تتفاعل وتؤدي إلى االنفجار.

 

 
 ، 2019أكتوبر  4تم الدخول في "دلیل التخزین اآلمن للمواد الكیمیائیة في الطقس الحار"، انترفوكس،  397

weather/-hot-in-storage-chemical-safe-to-guide-https://www.mynewlab.com/blog/a 
، Weather Underground، 2017س أغسط 30"مطار ویلیام بي ھوبي، تكساس"، محطة المطار في  398
31-8-https://www.wunderground.com/history/daily/us/tx/houston/KHOU/date/2017 
 2017أغسطس  31 واشنطن بوست، سبب في حریق مصنع تكساس الذي غمرتھ المیاه" كتب بن جوارینو، "المادة الكیمیائیة شدیدة االشتعال ھي ال 399

-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 النیران في مصنع أركیما الكیمیائي الذي غمرتھ ھارفي في كروسبي، تكساس"، سي بي إس نیوز،  400
texas/-crosby-in-harvey-by-flooded-plant-chemical-arkema-at-erupt-https://www.cbsnews.com/news/flames 

 

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
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/
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 الطاقة (الكھرباء والوقود) 

تتسبب أحداث الحرارة الشدیدة في إجھاد الشبكة الكھربائیة ویحدث ذلك إلى حد كبیر أثناء الظواھر المناخیة   :المخاطر
على متطلبات الطاقة التي یتم تحمیلھا علیھا. بینما یظل الناس في منازلھم ھربًا من  ظالقاسیة، حیث تحاول الحفا

حرارة مریحة داخل المنزل أو العمل أو أي مكان آخر، ویجب الحرارة، وتعمل مكیفات الھواء بقوة للحفاظ على درجة  
أن یظل تولید الطاقة مستمرا لتلبیة الطلب. في تكساس، تعد أنظمة تكییف الھواء أكبر مستخدم للطاقة في المنازل 

 بالمئة من إجمالي الطاقة في أي موقع نحو تلبیة متطلبات 60والشركات. خالل أشھر الصیف، یتجھ ما یصل إلى 
ومن ثم یحدث بعد ذلك انقطاع التیار الكھربائي، نتیجة لالستخدام الزائد للطاقة، في جمیع أنحاء  401تكییف الھواء.

 الوالیة إذا كان استھالك الطاقة غیر محدود.

، ضغطت درجات الحرارة المرتفعة على شبكة كھرباء 2019أغسطس  12خالل ھذا األسبوع بدایة من  :اآلثار
، (ERCOTاد یحدث فیھ انقطاع للتیار الكھربائي. قال مجلس االعتمادیة الكھربائیة في تكساس (تكساس إلى حد یك

بالمئة من المنازل في تكساس، إن "درجات الحرارة القاسیة التي وصلت إلى ثالثة أرقام  90الذي یقدم الكھرباء لنحو  
 402خمسة أعوام ونصف."كانت السبب الذي جعلھم یصدرون تنبیھات طوارئ للطاقة ألول مرة منذ 

  

 
 ، 2019یولیو  19دیفید جونزالیس، "استخدام الطاقة یتصاعد في والیة تكساس خالل موجة الحر"، سي بي إس خو،  401

 575639905-wave/285-heat-during-texas-in-spiking-usage-https://www.khou.com/article/news/power 
 ، 2019أغسطس  13نیوز،  4"رفع مشغل شبكة الطاقة في تكساس حالة التأھب مع اقتراب استخدام الكھرباء من مستوى قیاسي،" فوكس  402

 -record-approaches-usage-electricity-as-alert-issues-operator-grid-power-https://www.fox4news.com/news/texas
lleve 

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
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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 إضافیة  طبیعیة مخاطر 2.8.25

ستة أخطار طبیعیة إضافیة، منفصلة عن المخاطر المرتبطة   SHMPیسرد برنامج الوالیة للتخفیف من حدة المخاطر  
  بالطقس التي شوھدت في األقسام السابقة من ھذه الوثیقة. تشمل المخاطر الطبیعیة اإلضافیة ما یلي:

 التآكل الساحلي 

 التآكل الداخلي 

 ھبوط األرض / الحفر 

 الزالزل 

 التربة التمددیة 

 انھیار السد / حاجز الفیضانات 

 خطة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر: تعاریف المخاطر الطبیعیة اإلضافیة 

 برنامج الوالیة للتخفیف من حدة المخاطرتعریف  مخاطر طبیعیة إضافیة

 التآكل الساحلي 

التآكل الساحلي ھو خطر ھیدرولوجي یُعّرف بأنھ بلى نطاق من األرض وفقدان الشواطئ أو السواحل أو مواد الكثبان 

األعاصیر في أن الكثبان الرملیة بسبب العملیات الساحلیة الطبیعیة أو تأثیرات اإلنسان. یرتبط التآكل الساحلي بأضرار 

الرملیة والشواطئ الساحلیة الصحیة تساعد في تقلیل آثار األعاصیر والعواصف المداریة والمنخفضات والفیضانات 

 الساحلیة الشدیدة.

 التآكل الداخلي 

صال ونقل التآكل الداخلي ھو تآكل التربة أو إزالة ضفاف األنھار أو المجاري المائیة. إنھ ینطوي على انھیار وانف

وإعادة توزیع جزیئات التربة بواسطة قوى تدفق المیاه أو الریاح أو الجاذبیة. تآكل التربة في أراضي المحاصیل لھ 

أھمیة خاصة بسبب آثاره في الموقع على جودة التربة وإنتاجیة المحاصیل، وتأثیراتھ خارج الموقع على كمیة المیاه 

 ولوجي.وجودتھا، ونوعیة الھواء، والنشاط البی

 ھبوط األرض / الحفر 
ھبوط األرض ھو فقدان االرتفاع السطحي الناجم عن الحركة السطحیة للمواد األرضیة. یتراوح مستوى الھبوط من 

 ھبوط كبیر إلى انھیار سطح األرض. الحفرة ھي مثال على ھبوط األرض.

 الزالزل 

على طول خطوط الصدع في قشرة األرض. تنتج الزالزل یعتبر الزلزال ھو إطالق مفاجئ للطاقة التي أوجدتھا حركة 
 ثالثة أنواع من موجات الطاقة:

 ) على نوع من االھتزاز دفعي جذبي.Pتحتوي الموجات األولیة ( •

 ) على نوع من االھتزاز المتجانب.Sتحتوي األمواج الثانویة ( •

ضرار الناجمة عن ) على طول سطح األرض، مما یتسبب في معظم األLتنتقل الموجات السطحیة ( •
 الزلزال.

 
 ، 253، صفحة 2018قسم إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر  خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  403

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 للتخفیف من حدة المخاطر: تعاریف المخاطر الطبیعیة اإلضافیة 

 برنامج الوالیة للتخفیف من حدة المخاطرتعریف  مخاطر طبیعیة إضافیة

 التربة التمددیة 

التربة التمددیة ھي التربة التي تتمدد و / أو تتقلص عندما یتم إدخال المیاه إلیھا أو تقتصر على مساحة معینة. یمكن أن 

التربة التمددیة في تؤثر التربة التمددیة على األسس الھیكلیة، ولكن ھناك القلیل من التوثیق في األحداث السابقة بسبب 

 تكساس .

انھیار السد / حاجز  
 الفیضانات

ف انھیار السد بأنھ االنھیار النظامي لھیكل السد مما یؤدي إلى إطالق غیر منضبط للمیاه، وذلك یؤدي غالبًا إلى  یُعرَّ

 عام. 100فیضانات قد تتجاوز حدود سھل الفیضان الذي تكون منذ أكثر من 

 
عام لحمایة أراضي المزارع ومربي الماشیة والمناطق المأھولة  100والیة تكساس منذ أكثر من تم بناء السدود في 

بالسكان من تدفق الفیضانات. ال توجد قاعدة بیانات لمعرفة وتحدید موقع نظم السدود في والیة تكساس. قد تتعرض 

 ة.أي مناطق مأھولة بالسكان خلف السدود للخطر خالل أحداث الفیضانات الشدید

 

تشكل كل من المخاطر الطبیعیة الستة اإلضافیة مخاطر وتأثیرات محددة خاصة بھا على والیة تكساس، ولكن لیس 
بنفس درجة خطورة األخطار المرتبطة بالطقس في القسم السابق من ھذه الوثیقة. نظًرا ألن برنامج الوالیة للتخفیف 

المقدمة بالفعل، فلن یتم عرض المخاطر اإلضافیة  یفصل ھذه المخاطر اإلضافیة عن تلك SHMPمن حدة المخاطر 
  .FEMA من خالل تنسیق وسائل المساعدة المجتمعیة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

 التآكل الساحلي 

كما ھو موضح في برنامج الوالیة للتخفیف   404أطول ساحل في الوالیات المتحدة. سادسمیل، تكساس لدیھا  367في 
یمكن للتآكل الساحلي أن یؤثر على النظم الطبیعیة، واإلمدادات الغذائیة الساحلیة، وصناعة ،  SHMP  من حدة المخاطر

في تكساس  GLOالسیاحة الساحلیة في تكساس، وعلى قابلیة نمو المدن الصغیرة أعلى وأسفل خلیج المكسیك. یدیر 
)GLOوتوثیق تطورھا وتقدیمھا إلى المجلس  ) التآكل الساحلي من خالل اإلشراف على إنفاق االعتمادات المالیة

التشریعي للوالیة في تقاریر قانون التخطیط واالستجابة للتآكل الساحلي. یمكن أن یؤثر التآكل الساحلي على البیئة 
الطبیعیة والعمرانیة، في حین تعتمد التأثیرات المحددة على التضاریس والتربة وأنواع المباني ومواد البناء. وتشمل 

التخفیف استعادة الكثبان الرملیة والشاطئ، وبناء الجدران البحریة، ووضع عوائق شبھ دائمة عمودیًا على  تقنیات
الشواطئ. تستفید إجراءات تخفیف التآكل الساحلي من المساعدة في تقلیل تأثیرات األعاصیر والفیضانات الساحلیة 

 الشدیدة.

 
، 2006نوفمبر  9للكونجرس،  CRSجانیس شیریل بیفر، "الحدود الدولیة للوالیات المتحدة: حقائق موجزة، "تقریر  404

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21729.pdf
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 التآكل الداخلي 

الساحلي، یمكن للتآكل الداخلي أن یؤثر على البیئة الطبیعیة والعمرانیة، ویعتمد عادةً على التضاریس على غرار التآكل  
والتربة والممارسات الزراعیة وأنواع الھندسة والبناء والمواد. ویمكن أن یؤدي التآكل الداخلي إلى إزالة التربة العلویة، 

. ویمكن أن یؤدي التآكل الداخلي أیًضا إلى الترسیب (تلوث وتجوب ضفاف األنھار، وتسبب انھیار الجسور والطرق
المیاه بواسطة مادة فتاتیة أرضیة جسیمیة، بحجم جسیمات یھیمن علیھا الطمي أو الطین) في البحیرات والخزانات، 

خلي تحسین مما یقلل من فائدتھا كمزایا للتحكم في الفیضانات وكمصدر إلمدادات المیاه. تشمل جھود تخفیف التآكل الدا
 أسالیب الزراعة ومعاییر البناء، وتثبیت آلیات حقن المیاه الجوفیة وتوجیھ الجداول المائیة.

 ھبوط األرض / الحفر 

غالبیة نشاط الھبوط األرضي في والیة تكساس بسبب النشاط البشري، كما ھو موضح في برنامج الوالیة للتخفیف من 
وإزالة المیاه الجوفیة المفرطة من شبكات طبقة المیاه الجوفیة الضحلة   یمكن أن یؤدي التعدین.  SHMP  حدة المخاطر

إلى ھبوط األرض والحفر. األرض التي تقع فوق شبكات طبقات المیاه الجوفیة الضحلة أو المتاخمة لمناطق الصخور 
إلى إتالف وتدمیر  الذائبة، لدیھا خطر أكبر بالنسبة للتعرض للھبوط. قد یؤدي االنھیار المفاجئ للمناطق السطحیة

المنازل والمباني التجاریة والبنیة التحتیة، وخاصة الشوارع والطرق السریعة. ویمكن أن یؤدي ھبوط األراضي أیًضا 
إلى زیادة خطر إغراق المجتمعات الساحلیة وغمرھا بالمیاه المالحة مع زیادة العواصف ألن تنظیم تفاعل المیاه الجوفیة 

 مشكلة في جمیع أنحاء الوالیة.أمر حاسم لتخفیف ھذه ال

 الزالزل 

إن مخاطر الزالزل في تكساس قلیلة مقارنة بالعدید من الوالیات األخرى، بما في ذلك كالیفورنیا ومیسوري ومونتانا 
وساوث كارولینا وواشنطن. یعد نظام خط صدع نیو مدرید ھو أقرب نظام للصدوع الخطیرة في تكساس، ویمتد من 

شماًال عبر میسوري وكنتاكي وإلینوي. منطقة إل باسو ومنطقة بانھاندل ھما منطقتان یقعان في أركنساس وتینیسي 
عام. في جنوب وسط تكساس، یكون الخطر  100-50یقع كل  6.0 - 5.5تكساس یمكنھما توقع حدوث زالزل بقوة 

 1887مایو    3تكساس في  منخفًضا بشكل عام، لكن ال یزال من الممكن حدوث زالزل صغیر. وقع أكبر زلزال ضرب  
وتسبب   1931أغسطس    16درجات، في    6ونشأ في سونورا، المكسیك. كان أكبر زلزال وقع في تكساس، وبلغت قوتھ  

 405في أضرار ھیكلیة شدیدة في محیط فالنتین. 

 التربة التمددیة 

ل إلى الجفاف المرتفع ثم مرة تكون األضرار الناجمة عن التربة التمددیة أكثر شیوًعا عندما تلي فترات الجفاف المعتد
أخرى فترات ھطول األمطار الغزیرة. في حین أن جمیع البنیة التحتیة عرضة للتربة التمددیة، فمن المرجح أن 
تتعرض الھیاكل ذات األلواح إلى أضرار. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الھیاكل القدیمة المصممة وفقًا لقواعد البناء 

لألضرار من البناء الجدید. تكون الجسور والطرق السریعة والشوارع ومواقف السیارات األقل صرامة أكثر عرضة 
معرضة للخطر بشكل خاص عندما یتم إنشاؤھا والطین جافا، كما ھو الحال أثناء الجفاف، ثم تتساقط األمطار التي 
 

 ، 246، صفحة 2018وارئ في تكساس، أكتوبر قسم إدارة الط خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس،  405
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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بة التمددیة الخاصة بالموقع من تزید من تضخم ذلك الطین. ومع ذلك، ھناك القلیل من التوثیق لألحداث الماضیة للتر
مجموعات البیانات المحلیة أو القومیة أو الوطنیة. وھذا یجعل من الصعب تحدید حجم الضرر على مستوى الوالیة، 

 وال یشكل الخطر أي تھدید حقیقي للجمھور ألنھ ال توجد إصابات أو وفیات معروفة.

 انھیار السد / حاجز الفیضانات 

سًدا وحاجزا في والیة تكساس حالیًا. یشمل  7,310یة للتخفیف من حدة المخاطر إلى وجود تشیر خطة برنامج الوال
ھذا الرقم السدود الفیدرالیة، التي تصنف على أنھا عالیة الخطورة، مما یعني أنھ في حالة حدوث انھیار، فمن المحتمل 

تاج إلى إصالح. یعكس المصطلح شدید أن تكون ھناك وفیات. ھذا التصنیف ال یعني بالضرورة أن ھذه السدود تح
الخطورة إمكانات السد في التسبب في ضرر في اتجاه التیار في حالة انھیاره، والذي یطلق علیھ فیضان السد. باإلضافة 

سًدا تصنف على أنھا خطر كبیر، مما یعني أنھ قد یكون ھناك خسائر في األرواح إذا انھار السد.   607إلى ذلك، ھناك  
بالمئة من سدود تكساس مصنوعة من التراب، ومعظم السدود مملوكة ملكیة خاصة ولدیھا مخاطر  97ن ما یقرب م

 ذات احتمال منخفض.
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 المقاطعةبحسب المخاطر  

 المركب الكوارث  مؤشر على  عامة نظرة 2.9.1

 GLOس، أقام  من أجل قیاس المخاطر الناجمة عن مختلف األخطار الطبیعیة لوالیة متنوعة جغرافیا ومناخیا مثل تكسا
) في جامعة تكساس في أوستن إلجراء التحلیالت الجغرافیة CSRفي تكساس شراكة مع مركز أبحاث الفضاء (

عاًما متاحة لسبع   20مقاطعة. بتحلیل بیانات    254المكانیة لألضرار التاریخیة للمخاطر عبر مقاطعات الوالیة البالغة  
عن سؤال أساسي: لكل مقاطعة على حدة، ما  CSRـ المسؤول االجتماعي لفئات من فئات المخاطر الطبیعیة، أجاب 

أنواع أضرار المخاطر التي حدثت، إن وجدت، والتي من المحتمل أن تحدث مرة أخرى؟ من خالل تقنیة تحلیل 
ة؛ وتم تم تطبیع تأثیرات المخاطر ومقارنتھا بالوالیة بأكملھا على مستوى المقاطع، CSRـ المسؤولیة االجتماعیة ل

تعیین شدة كل تأثیر خطر في جمیع أنحاء الوالیة، ثم تم ترجیحھا إلنتاج خریطة مركبة توضح المقاطعات التي تتأثر 
في أغلب األحیان بأشد المخاطر الطبیعیة على مدار العقدین الماضیین. یشار إلى البیانات والخرائط التي تم إنشاؤھا 

) وتعمل كأحد العوامل األربعة المستخدمة في منھجیة CDIارث المركب (من خالل ھذا الجھد على أنھا مؤشر الكو
 في مسابقات البرامج والمخصصات اإلقلیمیة حسب االقتضاء. اإلعتمادات المالیةالتخصیص التي تحدد تخصیص 

 المركب  الكوارث  مؤشر منھجیة 2.9.2

ت التاریخیة المختارة لتوثیق توزیع باستخدام سبعة عروض مختلفة من البیانا  CDIتم تطویر مؤشر الكوارث المركب  
) خسائر الفیضان المتكررة؛ 1مقاطعة:    254األضرار الناجمة عن المخاطر الطبیعیة في جمیع أنحاء والیة تكساس في  

) ظروف الجفاف 6) اإلعصار؛ 5) ذروة فیضان األنھار الرئیسیة؛ 4) حرائق الغابات؛ 3) ریاح أعاصیر شدیدة. 2
ر الثلجي. على الرغم من توفر بیانات دقیقة وجیدة التنظیم للعدید من مؤشرات المخاطر ھذه ) المط7المستمرة و؛ 

، والتي من 2018إلى  2001یستخدم البیانات من عام  CDIالتي ترجع إلى عقود، إال أن مؤشر الكوارث المركب 
  اجھ تكساس الیوم.المحتمل أن تكون على أعلى مستوى من الدقة وتمثل أفضل الظروف المناخیة التي تو

تم تطبیق طریقة موحدة لتمثیل بیانات مستوى المقاطعة لكل فئة من فئات ، CDI إلنشاء مؤشر الكوارث المركب
المخاطر الطبیعیة. بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر (على سبیل المثال، الریاح الشدیدة الناجمة عن األعاصیر 

، بالمئة 10التي تأثرت أكثر من غیرھا بھذا الخطر المحدد في أعلى    25لـ  وحرائق الغابات)، تم تصنیف المقاطعات ا
مقاطعة التالیة في المدى   127بالمئة المرتفعة. وجاءت الـ    25مقاطعة التالیة في الجزء المتبقي من نسبة الـ    39مع الـ  

 39یة. تتأثر المقاطعات الـ ) وتجربة تردد التأثیر الذي یعكس المتوسط على مستوى الوالبالمئة 75-25المتوسط (
مقاطعة األخیرة تتعرض  24)، في حین أن الـ بالمئة 25التالیة أحیانًا وتقل عن المتوسط على مستوى الوالیة (أدنى 

األدنى. مع استكمال ھذا الترتیب الطبیعي عبر فئات الخطر السبع، تم  بالمئة 10ألقل التأثیرات تكراًرا وتشكل الـ 
 یجمع بین التأثیر المرجح لكل فئة مخاطر لكل مقاطعة.إنشاء مؤشر مركب 
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 المخاطر  فئات  2.9.3

تم اختیار أنواع المخاطر السبعة التي تم تحلیلھا لتمثیل ملف كارثة تكساس بسبب التأثیر التراكمي على سكان الوالیة. 
 یتم شرح أنواع المخاطر ھذه وتأثیراتھا بمزید من التفصیل أدناه.

 نوع الخطر 

 ) من الفیضانات NFIPالخسارة المتكررة (

 ریاح اإلعصار 

 حرائق الغابات 

 ذروة فیضان النھر 

 عواصف 

 الجفاف 

 وابل الكرات الثلجیة 

 

 خسائر الفیضان المتكررة 

 بعد النھریة والفیضانات الغزیرة  المداریة وغیر المداریة واألمطار األعاصیر اندفاع عن الناجمة الفیضانات تسببت
 مطالبات سجالت. تكساس في تدمیراً  الكوارث أشد في األنھار، ألحواض العلیا المناطق في الغزیرة  األمطار ھطول

 من المتاحة الفیضانات من المتكررة الخسائر توفر  FEMA) من NFIP( الفیضانات ضد للتأمین الوطني البرنامج
 المقاطعات  توزیع  یوضح.  الفیضانات  من  تضررا  المقاطعات  أكثر  لتحدید  ممتازة   بیانات  الحالي  العام   وحتى  2000  عام 
 والفیضانات ھیل تكساس مقاطعة في الفوریة الفیضانات وتدفق الساحلیة لألحداث القوي التأثیر بالمئة 10 أعلى في

 كولورادو مسارات تتبع التي األنھار فیضانات وقوع أیضا الواضح من. وورث فورت داالس منطقة في الحضریة
   .جراندي وریو وسابین ورید وترینیتي



 

 321من  157صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 

 ریاح اإلعصار 

آثارھا المدمرة فقط بعد سرعات الریاح العالیة الناتجة خالل ھبوط األعاصیر المداریة الكبیرة تحتل المركز الثاني في  
) الذي NHCغمر الفیضان. یتم تقییم ھذه اآلثار باستخدام البیانات الجغرافیة المكانیة من المركز الوطني لألعاصیر (

یتتبع سرعات ریاح اإلعصار في مناطق معینة. خالل العقدین الماضیین، وقعت أضرار الریاح الشدیدة في كل من 
)، كلودیت 1999اطعات الداخلیة المجاورة خالل ھبوط سبع عواصف كبیرة: بریت (منطقة تكساس الساحلیة والمق

). من خالل إنشاء 2017) وھارفي (2008)، آیك (2008)، دوللي (2007)، ھامبرتو (2005)، ریتا (2003(
صف مجموعة من جمیع قیاسات مجال الریاح الواردة في إرشادات المركز الوطني لألعاصیر الصادرة لھذه العوا

السبعة، یمكن تحدید المناطق التي تتأثر في معظم األحیان بقوة األعاصیر والریاح العاتیة القویة. خالل العشرین عاًما 
الماضیة، كان للعواصف القویة تأثیر أكبر على طول ساحل خلیج تكساس األعلى والمناطق الداخلیة في شرق تكساس، 

 ع تحول مسارات العواصف نحو جنوب تكساس.على الرغم من أن النمط المرصود قد یتغیر م

المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 
 5َمسح األراضي المجتمعیة األمریكیة ذو فترة  2017عام 

سنوات. مطالبات التأمین التي تم تجمیعھا من أحدث سجالت 
 .2019) لعام NFIPالفیضانات (برنامج التأمین ضد 

العنوان لكل میل مربع بحسب 
 المقاطعة

المنح المقاطعات بحسب خطة عمل برامج 
التخفیف  -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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 حرائق الغابات 

المناطق القاحلة في الوالیة، ولكنھا قد تحدث أثناء فترات الجفاف القاسیة الطویلة في أي تنتشر حرائق الغابات في 
منطقة. یمكن لمراقبات المستشعرات من أقمار ناسا الصناعیة اكتشاف وتتبع تقدم حرائق الغابات أثناء اندالعھا. إلنشاء 

سات القدرة الحراریة اإلشعاعیة للحرائق تمثیل جغرافي مكاني لتأثیرات حرائق الغابات في تكساس، تم جمع قیا
)RFP من أدوات (Terra  وAqua MODIS  التابعة لناسا من قاعدة بیانات ناسا لمعلومات إدارة الحرائق لنظام

 RFP. تم اختیار عتبة القدرة الحراریة اإلشعاعیة للحرائق 2018إلى  2001) للفترة من FIRMSإدارة الموارد (
 100ل حرائق الغابات الساخنة والنشطة، وتم تطبیع عدد االكتشافات الحراریة على مساحة میجاوات لعز 600بسعة 

كیلومتر مربع. یُوضح تواتر حرائق الغابات التي اكتشفتھا عملیات رصد األقمار الصناعیة النمط المتوقع للمقاطعات 
من خط الطول (من شرق   100إلى ما بعد  بالمئة من المناطق التي تقع إلى حد كبیر في المناطق الغربیة    10في أعلى  

بانھاندل إلى الغرب). ومع ذلك، تحدث حوادث متطرفة عدة في أجزاء أخرى من الوالیة. ترتبط المقاطعات الخارجیة 
وتشمل حرائق  2013إلى عام  2011بقوة بحرائق الغابات التي انتشرت خالل فترة الجفاف االستثنائي من عام 

كس في جنوب تكساس وحرائق الغابات الكبیرة في مقاطعات ماریون وكاس في شمال شرق المراعي في مقاطعة برو
 تكساس وحریق مجمع مقاطعة باستروب في وسط والیة تكساس.

المصادر: حدود المناطق واألراضي على أساس مسح المجتمع 
الوطني ، بیانات اإلعصار من المركز 2017األمریكي لعام 

لألعاصیر استناًدا إلى األعاصیر الخمسة التي أصابت الیابسة في 
 .2017و  2001تكساس بین عامي 

 

ریاح اإلعصار لكل میل مربع بحسب 
 المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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 ذروة فیضان النھر 

تأخذ إحدى طرق قیاس تأثیر فیضان األنھار في الحسبان أھم فیضانات النھر المسجلة في مواقع المراقبة (مقاییس 
) من مواقع NWSالوطنیة (األنھار اآللیة تلقائیًا) على طول شبكات األنھار. تتضمن بیانات ھیئة األرصاد الجویة 

) ذروات تاریخیة یرجع تاریخھا إلى أكثر من قرن مضى. یشبھ HADSنظام بیانات األرصاد الجویة الھیدرولوجیة (
بالمئة من المقاطعات التوزیع المنعكس في خریطة الفقدان المتكرر للفیضانات (لكنھ یستبعد اآلثار  10توزیع أكثر 

بالمئة بعض المناطق الریفیة  10عواصف). تشمل المقاطعات في ھذه الفئة األعلى من الساحلیة الناشئة عن زیادة ال
 ذات الكثافة السكانیة المنخفضة التي تعاني من تواتر مرتفع نسبیًا من ذروة فیضانات األنھار الرئیسیة.

المصادر: حدود المقاطعات ومساحات األراضي بناًء على 
سنوات، بیانات  5لمدة  2017مسح المجتمع األمریكي لعام 

حرائق الغابات على أساس اكتشافات حرائق بحسب 
MODIS  من األقمار الصناعیةAqua  وTerra. 

حرائق الغابات لكل میل مربع 
 بحسب المقاطعة

 

برامج المنح المقاطعات بحسب خطة عمل 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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 األعاصیر 

تعد األعاصیر نادرة في العدید من مناطق الوالیة، ولكنھا غالبًا ما تسبب أضراًرا كارثیة في أماكن وقوعھا. تحتفظ 
اإلدارة الوطنیة لدراسة المحیطات والغالف الجوي ووكالة الحمایة البیئیة بالعدید من قواعد بیانات األعاصیر لألحداث 

انات التي تحتوي على التسلسل الزمني وطول سجالت األعاصیر في التاریخیة، وأكثرھا فائدة ھي مجموعة البی
 DHS، كما ھي ممثلة في بیانات مستوى البنیة التحتیة الداخلیة 2017إلى  2001الوالیات المتحدة القاریة من 

، وتم قیاس HIFLD). تم استخراج مسارات اإلعصار التي تَعبُر تكساس من مجموعة HIFLD(المصممة جیًدا 
المسارات التراكمیة لكل مقاطعة. بعد ذلك، تم تطبیع قیاسات طول المسار من قبل المساحات السطحیة  أطوال

للمقاطعات. ونتج عن توزیع المقاطعات لمسارات اإلعصار الطبیعي أنماًطا موسمیة معروفة بتأثیرات اإلعصار. تمیل 
طرب ألنظمة الضغط المنخفض النشطة وتسبب األعاصیر في فصلي الربیع والخریف إلى الحدوث أثناء المرور المض

ضربات أكثر تواتراً تمتد من وسط تكساس عبر شمال شرق تكساس، حیث تتشكل العواصف الرعدیة وتقع وتتحرك 
على طول الحدود األمامیة. وخالل أشھر الصیف، تمیل األعاصیر إلى التكون على طول منطقة التقارب النشطة للغایة 

بالمئة من اإلعصار على  10ي أعلى بانھاندل. تؤثر مواقع المقاطعات المشار إلیھا في أعلى للتدفق شبھ االستوائ
جوانب من مناخیات اإلعصار الموسمي. تجدر اإلشارة إلى أن العدید من األعاصیر تتشكل على طول الساحل وبالقرب 

المصادر: حدود المقاطعات واألراضي على أساس مسح 
من  Flood Crest، بیانات 2017المجتمع األمریكي لعام 

لھیئة  HADSمواقع نظام البیانات اآللیة الھیدرولوجیة 
  .) في تكساسNWSاألرصاد الجویة الوطنیة (

ذروة الفیضانات لكل میل مربع 
 بحسب المقاطعة

 

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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لى أن تكون ضعیفة للغایة وقصیرة األجل، منھ، ال سیما أثناء األحداث المداریة؛ ومع ذلك، تمیل األعاصیر الساحلیة إ
 وبالتالي ال تولد مسارات طویلة.

 

 الجفاف -رابعا  

غالبًا ما یخلق الجفاف الظروف المسبقة لحرائق الغابات ولھ تأثیرات إضافیة على تدفقات مجاري المیاه وتوافر المیاه 
الجوفیة وتخزین االحتیاطي واإلنتاج الزراعي. یتم إعداد تقریر شامل أسبوعي لظروف الجفاف داخل المقاطعات على 

) USDMخبراء المناخ ویتم تقدیمھ في منتجات مرصد الجفاف األمریكي (المستوى الوطني بواسطة مجموعات من  
بالنسبة للدراسة، تم . NOAA الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي واإلدارة الزراعة األمریكیة إدارة الذي طورتھ 

 2001لبیانات مستوى المقاطعة من عام  USDMالحصول على تجمیعات قاعدة بیانات مرصد الجفاف األمریكي 
 D4(استثنائیة) فقط في التحلیل، وتم تعیین تسمیات  D4(متطرفة) و  D3. وتم استخدام مناطق 2018حتى عام 

. توضح الخریطة الناتجة أن المناطق الغربیة القاحلة في الوالیة D3ضعف تأثیر المناطق التي توجد فیھا ظروف 
بالمئة من المقاطعات التي تعاني من آثار  10من  أكثر عرضة لفترات الجفاف الممتدة. كما تأثرت المواقع األعلى

، وھي موجة جافة ممتدة تجاوزت 2013إلى عام  2011الجفاف بشدة بفترة الجفاف االستثنائیة التي حدثت من عام 
"الجفاف القیاسي" الذي شھدتھ تكساس خالل الخمسینیات. تشمل المناطق األكثر تضرراً من فترة الجفاف االستثنائیة 

المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 
 5َمسح األراضي المجتمعیة األمریكیة ذو فترة  2017عام 

سنوات. تم الحصول على بیانات مسار تورنادو من خدمة 
) التابعة لإلدارة الوطنیة NWSاألرصاد الجویة الوطنیة (
 .NOAAللمحیطات والغالف الجوي 

األعاصیر لكل میل مربع بحسب 
 المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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رة جنوب تكساس ومقاطعات على ھضبة إدواردز؛ على طول نھر ریو جراندي بین الریدو ودیل ریو؛ وفي األخی
 سھول رولینج على طول نھر األحمر.

 

 وابل الكرات الثلجیة 

العواصف الثلجیة في تكساس وتؤثر على جمیع مناطقھا. یمكن أن تتسبب العواصف الثلجیة في أضرار   یتكرر حدوث
في مقاطعة بیكسار حیث تسببت ذروة الثلج  2016جسیمة للممتلكات، كما حدث مع العاصفة التي وقعت في أبریل 

ملیون دوالر ألضرار  560ر (ملیار دوال 1.6بوصة في خسائر تأمینیة قیاسیة بلغت  4.5في تكون كتلة بقطر 
تشیر بیانات العاصفة الثلجیة في تكساس إلى أن العواصف  406).ملیون دوالر ألضرار المنازل 800السیارات و 

الثلجیة في المنطقة أكثر شیوًعا في األجزاء الشمالیة الوسطى والشمالیة الغربیة من الوالیة، مع التركیز في منطقة 
 بانھاندل.

 
عاصفة ثلجیة مقارنة بالعواصف الثلجیة الضخمة األخرى،"  2016ریل، أب 12ھامبشایر، ویلیامز، فوجارتي، "تحلیل لكسر الرقم القیاسي في  406

WFO ) أوستن سان أنطونیو، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیةNWS ،(
m/ams/97Annual/webprogram/Manuscript/Paper303219/3363542_ExtendedAbstract.pdfhttps://ams.confex.co 

أساس المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على 
سنوات؛ بیانات الجفاف  5مسح المجتمع األمریكي لمدة 

مستمدة من النظام الوطني لمعلومات الجفاف المتكاملة 
)NIDIS.( 

األسابیع لكل میل مربع بحسب 
 المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

https://ams.confex.com/ams/97Annual/webprogram/Manuscript/Paper303219/3363542_ExtendedAbstract.pdf
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المصادر: حدود المقاطعة ومساحات األراضي على أساس 
؛ بیانات 2017سنوات في  5مسح المجتمع األمریكي لمدة 

 ).NWSانھمار المطر مستمدة من خدمة األرصاد الوطنیة (

عواصف ثلجیة لكل میل مربع 
 بحسب المقاطعة

المقاطعات بحسب خطة عمل برامج المنح 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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 المركبة الكوارث  مؤشر نتیجة 2.9.4

بین حجم فئات المخاطر السبع ھذه عبر المناطق الجغرافیة للوالیة، مما ینتج  CDIیجمع مؤشر الكوارث المركب 
 CDIكب عنھ تمثیل واحد لضعف الكوارث المركبة في مقاطعات تكساس. إلنجاز ذلك، یعیّن مؤشر الكوارث المر

عوامل ترجیح مرتبطة بدرجة التأثیر المرتبطة بأنواع مختلفة من المخاطر. یتم عرض قوة فئات الخطر السبع في 
الجدول أدناه. یعكس ترجیح ھذه العوامل الدرجة النسبیة للتأثیر الذي تحدثھ ھذه المخاطر على خسائر الممتلكات 

اإلعصار أكثر األحداث فتًكا وتدمیًرا في الوالیة، في حین أن والخسائر البشریة. لطالما كانت الفیضانات وریاح 
  لم تكن شدیدة وطویلة األمد في معظم الحاالت. -وإن لم تكن تافھة  -عواقب آثار الكوارث األخرى 

 تعیین األھمیة  نوع الخطر 

 ٪35 الفیضانات ) من NFIPالخسارة المتكررة (

 ٪25 ریاح اإلعصار 

 ٪15 حرائق الغابات 

 ٪10 ذروة فیضان النھر 

 ٪10 عواصف 

 ٪3 الجفاف 

 ٪2 وابل الكرات الثلجیة 

 

المناطق األكثر عرضة للمخاطر الطبیعیة. كما ھو مبین  CDIعند وضع الخریطة، یعین مؤشر الكوارث المركب 
خاصةً من مقاطعة ماتاجوردا شرقًا إلى منطقة بومونت بورت آرثر، ھو األكثر في الشكل أدناه، فإن ساحل تكساس، 

وخاصة ریاح اإلعصار والفیضانات. مقاطعة ھاردن في جنوب  -تعرًضا للتأثیرات الناجمة عن األخطار الطبیعیة 
سط وجنوب شرق تكساس لدیھا أعلى درجة مركبة من أي مقاطعة في تكساس. باإلضافة إلى ذلك، فإن أجزاء من و

   وسط وجنوب تكساس معرضة بدرجة كبیرة أیًضا، ألنھا تتعرض لفیضانات متكررة وأعاصیر وریاح إعصار.
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، البرنامج الوطني 2017سنوات عام  5المصادر: مسح المجتمع األمریكي لمدة 
)، بیانات NWS)، ھیئة األرصاد الجویة الوطنیة (NFIPالفیضانات (للتأمین ضد 

، المركز الوطني HADSموقع نظام بیانات األرصاد الجویة الھیدرولوجیة 
)، الكشف عن HIFLD)، بیانات مستوى البنیة التحتیة للدولة (NHCلألعاصیر (

، نظام معلومات Aqua & Terraمن األقمار الصناعیة  MODISحرائق 
 NOAA). التابع لـ  NIDI5فاف الوطني المتكامل (الج

 التصنیف (العدد)

 :وزن مخصصات
 

٪ ریاح  35الخسارة المتكررة من جراء الفیضانات 
 %25اإلعصار: 

 %15حرائق الغابات: 
 %10ذروة فیضان النھر 

 %10األعاصیر: 
 %3الجفاف: 

 %2 وابل من الكرات الثلجیة

%10 أعلى  (25) 

 (39) %25أعلى

 (126) %75أعلى 

%25 أقل  (39) 

%10أقل   (25) 

المنح المقاطعات بحسب خطة عمل برامج 
 التخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
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 نصیب الفرد من القیمة السوقیة 
قدرة المجتمع على االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا والتعافي منھا  SoVI االجتماعيبینما یصف مؤشر الضعف 

للمجتمع على  القدرة المالیةللمنطقة، ھناك اعتبار مھم آخر یتمثل في  دیموجرافيوالبناًء على التكوین االجتماعي 
ة وحدة من الحكومات تمویل أنشطة التعافي بعد الكوارث والتخفیف من حدة المخاطر. وتشیر القدرة المالیة إلى قدر

 المحلیة على تولید إیرادات لتمویل عملیاتھا ونفقاتھا الرأسمالیة.

القیمة السوقیة لجمیع الممتلكات في مقاطعة مقسومة على عدد سكان   -لتحلیل ھذه القدرة، تم جمع القیمة السوقیة للفرد  
، والیةمھا كعامل في نموذج تخصیص اللجمیع المقاطعات المؤھلة من مكتب مراقب الوالیة واستخدا -المقاطعة 

 الموجود في الملحق و

في تكساس، تعتمد المجتمعات في المقام األول على عائدات المبیعات وضریبة الممتلكات لتمویل األنشطة الحكومیة. 
تي ولمقارنة مدى مالءمة الوكالء المحتملین للقدرة المالیة في نموذج التخصیص، من الضروري تحلیل المصادر ال

یتم من خاللھا إنشاء كل من ضریبة المبیعات وضریبة األمالك: إجمالي المبیعات والقیمة السوقیة للعقار. تعكس 
المبیعات اإلجمالیة ظروف العمل المحلیة، وخاصة عدد الشركات والمبیعات من تلك الشركات. ومع ذلك، یمكن أن 

خرى بناًء على عوامل خارجة عن نطاق سلطة الوالیة تختلف إیرادات ضریبة المبیعات بشكل كبیر من سنة إلى أ
القضائیة، بما في ذلك الظروف االقتصادیة الوطنیة والمحلیة. یجعل ھذا التباین وأسبابھ إیرادات ضریبة المبیعات غیر 

من ضریبة مرغوب فیھا كبدیل للقدرة المالیة. القیمة السوقیة للعقار، على الرغم من أنھا متغیرة إلى حد ما، فھي أقل 
المبیعات وتتمتع بمیزة وجود ارتباط مباشر بالقیمة المالیة اإلجمالیة للمجتمع. یتم إنشاء ھذه القیمة من وجود الخدمات 
الحكومیة والبنیة التحتیة ومناخ العمل والتوظیف والمرافق المحلیة والمخزون السكني. وعلى الصعید االقتصادي، فإن 

عني أنھا ال تستجیب بسرعة للتغیرات في العرض والطلب، وبالتالي فھي بمثابة مقیاس ھذه العوامل أقل مرونة، مما ی
 -متفوق للقدرة المالیة طویلة األجل. باإلضافة إلى ذلك، تشمل ھذه العوامل الظروف االقتصادیة المتصورة للمجتمع 

 وھو المقیاس الوحید الذي تستند إلیھ ضریبة المبیعات والمبیعات.

 مقاطعة.  140ة التالیة القیمة السوقیة للفرد لكل المقاطعات المؤھلة البالغ عددھا تُوضح الخریط
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 نصیب الفرد من القیمة السوقیة

 مقاطعة -الضریبة على الممتلكات  2018المراقب المالي بتكساس مصدر البیانات: 
Texas General Land Office - برنامج التنشیط والتنمیة المجتمعیة: 

 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 
 أمیال

 

 مجلس الحكومات
 مقاطعة
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 الوالیةمراجعة تقاریر ودراسات وتشریعات  

   تكساسب  یةساحلال التعافي لسرعة الرئیسیة خطةال 2.11.1

، مع إعادة 2017في عام (خطة سرعة التعافي) الخطة الرئیسیة لسرعة التعافي الساحلیة بتكساس  GLOأصدر 
في تكساس في استعادة وتعزیز وحمایة المنطقة الساحلیة  GLO، لتوجیھ جھود 2019اإلصدار المحدث في عام 

إطاًرا لحمایة المجتمعات والبنیة التحتیة واألصول البیئیة من األخطار الساحلیة، بما   سرعة التعافيللوالیة. توفر خطة  
، عة التعافيسرفي ذلك اآلثار المباشرة قصیرة األجل، باإلضافة إلى اآلثار التدریجیة طویلة األجل. من خالل خطة 

في تكساس على عملیة تخطیط قابلة للتكیف تستوعب الظروف الساحلیة المتغیرة، فضالً عن االحتیاجات   GLOیعمل  
 واألفضلیات الناشئة للمجتمعات الساحلیة في تكساس.

 

 

 1اإلقیم  

  2اإلقیم

 3اإلقیم 

 4اإلقیم 
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ثماني قضایا محددة ذات أھمیة ناتجة عن الضغوط التي تمارس على البیئة الساحلیة من  سرعة التعافيتحدد خطة 
 ھي:  سرعة التعافياألنشطة البشریة والعملیات الطبیعیة. القضایا المثیرة للقلق التي تتناولھا خطة 

 أضرار الفیضانات الساحلیة؛ 

 أضرار ھبوب العواصف الساحلیة؛ 

  وتدھور الكثبان الرملیة؛تآكل شواطئ الخلیج 

 تآكل شواطئ الخلیج؛ 

 تغییر أو تدھور أو فقدان الموطن الطبیعي؛ 

 التأثیر على نوعیة المیاه وكمیتھا؛ 

 التأثیر على الموارد الساحلیة؛ 

 .السفن والھیاكل والحطام المھجورة أو المھملة 

وتقترح مشروعات فردیة مجمعة في إجراءات واستراتیجیات تنتج منافع اقتصادیة وبیئیة  سرعة التعافيتحدد خطة 
الساحلیة. وتدعو الخطة الخاصة بقدرة السواحل الرئیسیة في تكساس على التكیف   سرعة التعافيقابلة للقیاس للنھوض ب

معات المحلیة على التكیف وصحة وسالمة إلى اتباع نھج متوازن في إدارة الموارد الساحلیة التي تركز على قدرة المجت
البیئة والنمو االقتصادي وذلك من خالل التوصیة بمشاریع تتراوح بین النوع القائم على الطبیعة ("البنیة التحتیة صدیقة 
 البیئة") مروًرا بالنوع القائم على البنیة الھیكلیة ("البنیة التحتیة الرمادیة") وحتى المشاریع والخطط والسیاسات

 والبرامج والدراسات غیر اإلنشائیة لتوظیف نھج دفاعي متعدد للتخطیط الساحلي.

 

بمثابة جھد تعاوني یجمع مجموعة واسعة من اعتبارات التخطیط بمجموعة متنوعة  سرعة التعافيكان تطویر خطة 
بھا في خطة المرونة وتحدید أولویاتھا من  الموصيمن أصحاب المصلحة في المناطق الساحلیة. تم فحص المشاریع 

لساحلیة وموظفي وكالة خالل مدخالت من لجنة استشاریة فنیة تتألف من باحثین في العدید من مجاالت علوم المناطق ا
الموارد الطبیعیة الفیدرالیة والحكومیة وأعضاء المنظمات العامة والخاصة وغیر الحكومیة وممثلو الحكومة المحلیة 

 

 حائل األمواج

 السواحل الحیة‐
 میزات نباتیة‐
 الشعاب المرجانیة‐

استعادة الشاطئ 
 الرملیةوالكثبان 

استقرار الخط 
 الساحلي

 السد / الفیضانات

 مبنى مرتفع
تحذیر من الفیضانات 

 واإلخالء

 تغییر الموقع
 االستحواذ

مستوى سطح 
 البحر في المستقبل

مستوى سطح 
 البحر الحالي

جزیرة 
 الحاجز

 مصب النھر
 +التدابیر السیاسة / البرامجیة

 

مستنقع المد 
 والجزر

 تحسینات الصرف
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بعد تطبیق معاییر الفرز األولیة، قامت اللجنة االستشاریة الفنیة بتقییم جمیع المشروعات  والتخطیط.وخبراء الھندسة 
توى المنفعة التي سیوفرھا كل مشروع لكل مسألة ذات أھمیة ومستوى الجدوى للمشروع وما المرشحة بناًء على مس

إذا كان المشروع سیعتبر أولویة تعطى الوضع الحالي للساحل. المشاریع التي تقدم منافع مشتركة بین تخفیف من حدة 
 .تعافيسرعة الاإلیكولوجیة ھي تلك األنسب إلدراجھا في خطة  سرعة التعافيالمخاطر و

دعم المستقبل لساحل بعنوان   2012في تكساس بدراسة صدرت عام     GLO بدأت جھود التخطیط الساحلي الرئیسیة لـ
والتي سلطت الضوء على قیمة المناطق الساحلیة بالوالیة ونقاط ضعفھا. وقد أبلغت عملیة التخطیط ھذه  خلیج تكساس،

ومنذ ذلك الحین تم استخدامھا   سرعة التعافيیة والتي تطورت إلى خطة  الجھود المستمرة والدائمة للتخطیط الساحلي للوال
لتنسیق العمل الجاري على ساحل تكساس مع مشاریع حكومیة وفیدرالیة أخرى. راجعت الھیئة ھندسیة بالجیش 

لدراسة جدوى الحمایة الساحلیة واستعادة خالل مرحلة تحدید النطاق المبكرة    2012، دراسة عام  (USACEاألمریكي (
. سمح ھذا 2019لعام  سرعة التعافيفي تكساس من خالل استكمال خطة  GLOواستمر التنسیق مع  ساحل تكساس

سالح المھندسین ودراسة    مكتب األراضي العامةالنھج التعاوني بعناصر تكمیلیة بین المشاریع المقترحة في خطة مرونة  
، مثل دراسة فيسرعة التعاتم االستفادة من المشروعات الجاریة إلبالغ خطة . USACE بجیش الوالیات المتحدة 

 USACE سالح المھندسین بجیش الوالیات المتحدةوھي دراسة تقودھا أیًضا  نھر سابین إلى مرفأ جالفیستون،دخول 
یتم تضمین مشاریع إدارة مخاطر العواصف الساحلیة المقترحة من خالل . GLOمكتب األراضي العامة بالشراكة مع 

. من بین جھود سرعة التعافيفي المشروعات ذات األولویة في خطة  دراسة دخول نھر السابین إلى مرفأ جالفیستون
التابعة للمكتب  دراسة البنیة التحتیة الساحلیة في تكساس، سرعة التعافيالتخطیط الساحلیة األخرى التي أبلغت خطة 

األكثر عرضة لتأثیرات لتحدید أصول البنیة التحتیة الحیویة    2016والتي تم االنتھاء منھا في عام  ،  GLO  العقاري العام
العواصف. وقد تم إنجاز ھذه الدراسة من خالل اجتماعات التوعیة المجتمعیة مع المسؤولین المحلیین لتحدید أولویات 

  احتیاجات البنیة التحتیة استعدادًا ألحداث العواصف المستقبلیة.

قانون تخطیط التآكل الساحلي واالستجابة لھ برنامج  GLO مكتب األراضي العامةیدیر قسم الموارد الساحلیة في 
)CEPRA) في الوالیة وبرنامج اإلدارة الساحلیة الفیدرالي (CMP یوفر ھذان البرنامجان فرص تمویل لتحسین .(

إدارة المنطقة الساحلیة للوالیة. باإلضافة إلى التمویل المخصص لوالیة تكساس من خالل قانون أمن الطاقة في خلیج 
وبرنامج اإلدارة  CEPRA، تستخدم برامج قانون تخطیط التآكل الساحلي واالستجابة لھ (GOMESA)المكسیك 
 سرعة التعافيلتحدید أولویات التمویل لتنفیذ المشاریع األكثر مالءمة لتحسین  سرعة التعافيخطة  CMPالساحلي 

 GOMESA  أمن الطاقة في خلیج المكسیكالساحلیة في تكساس. كما تم استخدام أموال برنامج اإلدارة الساحلي وقانون  
  .سرعة التعافيللمساعدة في إنتاج خطة  CDBG-DRو 

كما تم استخدام خطة المرونة للمساعدة في إعالم عملیة االختیار للمشاریع المرشحة التي سیتم تنفیذھا من خالل جزء 
المتاحة نتیجة للتسویة الناتجة  المالیةاإلعتمادات  - RESTOREوالیة تكساس من التمویل من خالل قانون االسترداد 

بعد تسرب النفط في دیب ووتر ھورایزون وتقدیم تفضیالت أصحاب المصلحة الساحلیة المستمدة من اللجنة االستشاریة 
 .RESTORE الفنیة إلى مجلس االسترداد
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 تكساس  بناء  إلعادة  الوالیة محافظ لجنة 2.11.2

سبتمبر  7استجابة قویة من المشرعین والقادة السیاسیین في الوالیة. وفي أثار الدمار الناجم عن إعصار ھارفي 
، أصدر محافظ تكساس جریج أبوت إعالنًا بإنشاء لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس ("اللجنة") لتنسیق الجھود 2017

تشار تكساس إیھ على مستوى الوالیة لمساعدة المجتمعات في التعافي من إعصار ھارفي تحت قیادة جون شارب، مس
إن سلطات الھیئة وواجباتھا المتعلقة بالتعافي من إعصار ھارفي واسعة،   TAMUS.(408أند إم یونیفیرسیتي سیستم (

مما یضعھا في وضع فرید یمكنھا من التأثیر على جھود إصالح التعافي من الكوارث خالل الدورة التشریعیة السادسة 
 والثمانین لوالیة تكساس.

نة "عین العاصفة" مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالكوارث من إزالة الحطام إلى االتصاالت غطى تقریر لج
توصیة بشأن سیاسات مواجھة   44السلكیة والالسلكیة. وأورد التقریر تفاصیل موجزة لھذا الحدث وآثاره ومجموعة من  

التفصیل أولویات السیاسة العامة المتعلقة بالكوارث وكان تقریر اللجنة ھاًما حیث إنھ قدم ب  409الكوارث والتعافي منھا.
التي أصدرھا المحافظ أبوت، والتي تم توقیع الكثیر منھا كقانون خالل الدورة التشریعیة السادسة والثمانین وتعدیل 

 االستجابة للكوارث والتعافي منھا في تكساس. یدور التقریر حول مجاالت الموضوعات الرئیسة التالیة:

i. بین الوكاالت؛ التنسیق 

ii. التواصل؛ 

iii. الخدمات المتعلقة بالكوارث؛ 

iv. التخطیط؛ 

v. ؛سرعة على التعافيالتخفیف من حدة الكوارث وال 

vi. التكنولوجیا والبیانات؛ و 

vii. .التدریب 

 للمخاطر  معرضة تكساس  بأن  یفید   الذي التقریر 2.11.3

، أي 2018أغسطس  25، بتاریخ 410تقریره لما بعد الحدث، 'إعصار ھارفي: تكساس معرضة للخطر GLOأصدر 
في إدارة كل من بعثة اإلسكان المباشر  GLOبعد عام من بلوغ إعصار ھارفي الیابسة. استفاد التقریر من تجارب 

) والبرامج طویلة المدى للتعافي من الكوارث التابعة للمنح اإلجمالیة FEMAالتابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
إلدارة بعثة  GLO) في مواجھة إعصار ھارفي والدروس المستفادة منھ. تم تفویض CDBGت (لتنمیة المجتمعا

، والتي تھدف إلى تسكین الناجین من الكوارث (FEMAاإلسكان المباشر التابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
بإدارة بعثات اإلسكان المباشر. وتمثل )  FEMAفي مساكن مؤقتة. وعادة ما تقوم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 
 ، 2017سبتمبر  7المحافظ جریج أبوت، "بیان"، لجنة المحافظ إلعادة بناء تكساس،  408

https://www.rebuildtexas.today/proclamation/ 
 13عي"، مكتب محافظ تكساس، جریج أبوت، بیان صحفي، "لجنة إعادة بناء تكساس تتقدم بتوصیات ما بعد إعصار ھارفي إلى المجلس التشری 409

 ، 2018دیسمبر 
legislature-to-recommendations-harvey-stpo-offers-texas-rebuild-to-https://gov.texas.gov/news/post/commission 

 ، 2018جورج ب. بوش، أغسطس ،  Texas General Land Officeأندرو ناتسیوس، "إعصار ھارفي: تكساس معرضة للخطر"، مفوض  410
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
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) مع وكالة حكومیة لتنفیذ برامج FEMAھذه البعثة المرة األولى التي تشارك فیھا الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 اإلسكان المؤقت.

كات من یركز التقریر في المقام األول على اإلسكان والتخفیف من حدة الكوارث كوسیلة لحمایة األرواح والممتل
توصیة سیاسیة مفصلة لكافة المستویات الحكومیة، بما في ذلك على سبیل  18الكوارث المستقبلیة. ویتضمن التقریر 

 المثال ال الحصر:

i. تحسین معاییر قوانین البناء؛ 

ii.  القانونیة لالستفادة من حلول اإلسكان المبتكرة؛ سرعة التعافيتوسیع نطاق 

iii. في من الكوارث المحلیین؛ وتعزیز بناء القدرات لمدیري التعا 

iv. .تشجیع تبادل البیانات بین الھیئات الحكومیة لمساعدة الناجین من الكوارث بشكل أفضل 

  بتكساس التشریعي  للمجلس والثمانون السادسة الدورة 2.11.4

ن كان تأثیر إعصار ھارفي واسع النطاق من الناحیة الجغرافیة وأثر على المناطق التي یقطنھا العدید من المشرعی
بالوالیة، األمر الذي جعل السیاسة المتعلقة بالكوارث في مقدمة أولویات العدید منھم. خالل الدورة التشریعیة السادسة 
والثمانین، أقر مشرعو الوالیة تغییرات سیاسیة ذات مغزى وخصصوا اعتمادات للكوارث ولمباعث التخفیف من 

 وارث.آثارھا مع اآلثار المحتملة لبرامج التعافي من الك

بعد إصدار تقاریر "مركز العاصفة" و"تكساس معرضة للخطر"، قدم العدید من مشرعي الوالیة مشروع قوانین بناًء 
خالل الدورة التشریعیة السادسة والثمانین. اتخذت الھیئة التشریعیة إجراءات مھمة لتكون  السیاسیةعلى التوصیات 

 ESFاالعتمادات المتعلقة بالكوارث من مصادر مختلفة، وبصفة أساسیة من صندوق تحقیق االستقرار االقتصادي (
كومیة المعنیة باالستجابة للكوارث أو "صندوق الطوارئ") كما تم اتخاذ خطوات لضمان زیادة التعاون بین الجھات الح

 والتعافي منھا والتخفیف من حدتھا.

 تم توقیع مشاریع القوانین التالیة المتعلقة بھذه التوصیات على مستوى الوالیة لتصبح قانوًنا:

 المجلس االستشاري لألعمال التجاریة 

   ري لألعمال التجاریة ألفارادو: یتعلق بإنشاء مجلس استشا  -  799مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 411لتقدیم المشورة بشأن االنتعاش االقتصادي بعد وقوع كارثة.

 التنسیق والتخطیط لمواجھة الفیضانات 

  كرایتون یتعلق بالتخطیط لمواجھة الفیضانات والتخفیف من - 7مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 412حدتھا ومشاریع البنیة التحتیة.

 
 ، لیجیسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 799مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  411

019https://legiscan.com/TX/text/SB799/2 
 ، لیجیسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 7مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  412

 

https://legiscan.com/TX/text/SB799/2019
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  بیري وآخرون: یتعلق بالتخطیط لمواجھة الفیضان على  - 8مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 413مستوى الوالیة والمستوى اإلقلیمي.

 معھد التعافي من الكوارث للتدریب 

  كولكھورست: یتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة - 6مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 414لھا والتعافي منھا.

 ي المدن والمقاطعاتبرنامج تعزیز بناء القدرات لمدیري تعاف 

  موریسون: یتعلق بمجموعة العمل الخاصة بتعزیز تدریب  - 2305مشروع قانون مجلس النواب
 415واعتماد الموظفین المسئولین عن إدارة حاالت الطوارئ.

 الكشف عن المعلومات المتعلقة بالفیضانات 

   ھوفمان: یتعلق بإخطار الكشف عن العقار السكني الخاص   -  339مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 416بالبائع فیما یتعلق بالسھول الفیضیة أو أحواض الفیضان أو الخزانات.

 دمج ودعم البرامج الخیریة للقطاعین العام والخاص 

  ھنتر: یتعلق بإنشاء فریق عمل معنیي بالبرامج ذات  - 3616مشروع قانون مجلس النواب رقم
 417الركیزة اإلیمانیة التي تقدم المساعدة أثناء الكوارث.

 حملة إعالمیة عامة لبرامج الكوارث 

  مایلز: یتعلق بأنشطة اإلعالم والتوعیة فیما یخص التأھب  - 285مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 418لإلعصار والتخفیف من حدتھ.

 الكمیة غیر المحددة العقود 

  مایلز: یتعلق بالعقود الكمیة غیر المحددة لتوفیر خدمات  - 300مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 419معینة للمناطق المتضررة من كارثة ُمعلنة بعد وقوع كارثة طبیعیة.

 
https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019 

 ، لیجیسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 8مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  413
https://legiscan.com/TX/text/SB8/2019 

 ، لیجیسكان،2020-2019لمسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، ، ا8مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  414
https://legiscan.com/TX/text/SB6/2019 

 ، لیجیسكان،2020- 2019للھیئة التشریعیة،  ، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون2305مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  415
https://legiscan.com/TX/text/HB2305/2019 

 ، لیجیسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 339مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  416
https://legiscan.com/TX/text/SB339/2019 

 ، لیجیسكان،2020- 2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 3616م مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رق 417
https://legiscan.com/TX/text/HB3616/2019 

 ، لیجیسكان،2020-2019ادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، ، المسجل، الدورة العادیة الس285مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  418
https://legiscan.com/TX/text/SB285/2019 

 ، لیجیسكان،2020-9201، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 300مشروع قانون مجلس الشیوخ في تكساس رقم  419
 

https://legiscan.com/TX/text/SB7/2019
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
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 تعلیق العمل بالقوانین التنظیمیة بعد وقوع كارثة 

  علق بتأھب وكاالت الحكومة والتقسیمات الفرعیة موریسون: یت - 7مشروع قانون مجلس النواب
 420السیاسیة للكوارث.

 تبادل البیانات / إدارة حاالت الكوارث 

  كولكھورست: یتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة - 6مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
 لھا والتعافي منھا.

  ویل: یتعلق بدراسة نظام تلقي البالغات ونظام إدارة  — 2330مشروع قانون مجلس النواب رقم
حالة الوالیة للحصول على المساعدة التي تقدمھا الوالیات والمساعدات الفیدرالیة في حاالت 

 421الكوارث.
 دومینجیز: یتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث واالستجابة   —  2340ع قانون مجلس النواب رقم  مشرو

 422لھا والتعافي منھا.
  إینوخوسا: یتعلق بإنشاء نظام إلدارة حاالت الكوارث من  - 1307مشروع قانون مجلس النواب رقم

 TDEM(.423قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (

 المكلفة فرق العمل ومجموعات الدراسات 

   فیالن وآخرون: یتعلق بإدارة الركام وغیره من جھود التعافي —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم
 424من الكوارث.

  425مایلز: یتعلق بالتعافي من الكوارث. - 289مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
  

 
https://legiscan.com/TX/text/SB300/2019 

 ، لیجیسكان،2020-2019، المسجل، الدورة العادیة السادسة والثمانون للھیئة التشریعیة، 7مشروع قانون مجلس النواب في تكساس رقم  420
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  موریسون وآخرون: یتعلق باإلغاثة والتعافي من   — 6مشروع قانون مجلس النواب رقم
 426الكوارث.

 لجان التصدي للكوارث 

   فیالن وآخرون: یتعلق بإدارة الركام وغیره من جھود التعافي —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم
 من الكوارث.

  موریسون وآخرون: یتعلق باإلغاثة والتعافي من الكوارث. — 6مشروع قانون مجلس النواب رقم 
  میتكالف وآخرون: یتعلق بشئون اإلعالم واالتصاالت بین  -2325مشروع قانون مجلس النواب رقم

 427الھیئات الحكومیة وغیرھا فیما یتعلق بالكوارث والصحة والخدمات اإلنسانیة.
  428ق بالخدمات المقدمة أثناء الكوارث وبعدھا.بول: یتعل - 2320مشروع قانون مجلس النواب رقم 
  كولكھورست: یتعلق بتوفیر الخدمات في حاالت الكوارث - 982مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم

 429والطوارئ، بما في ذلك خدمات الرعایة الصحیة لبعض السكان.
  المحلیة  كولكھورست: یتعلق بتعلیق العمل ببعض القوانین- 984مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم

 430واللوائح التنظیمیة الخاصة بالممتلكات من قبل المحافظ خالل حالة الكوارث المعلنة.

 التقاریر وخطط العمل واإلجراءات 

   فیالن وآخرون: یتعلق بإدارة الركام وغیره من جھود التعافي —  5مشروع قانون مجلس النواب رقم
 من الكوارث.

  ون وآخرون: یتعلق باإلغاثة والتعافي من الكوارث.موریس — 6مشروع قانون مجلس النواب رقم 
  میتكالف وآخرون: یتعلق بشئون اإلعالم واالتصاالت بین  -2325مشروع قانون مجلس النواب رقم

 الھیئات الحكومیة وغیرھا فیما یتعلق بالكوارث والصحة والخدمات اإلنسانیة.
  في من الكوارث.مایلز: یتعلق بالتعا - 289مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
  بول: یتعلق بالخدمات المقدمة أثناء الكوارث وبعدھا. - 2320مشروع قانون مجلس النواب رقم 
  كولكھورست: یتعلق بتوفیر الخدمات في حاالت الكوارث - 982مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم

 والطوارئ، بما في ذلك خدمات الرعایة الصحیة لبعض السكان.
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 كولكھورست: یتعلق بمعاییر إدارة العقود والمعلومات - 986شیوخ رقم مشروع قانون مجلس ال
 431الخاصة بالعقود المتعلقة بإدارة الطوارئ.

  بیري: یتعلق بإبالغ المعلومات المتعلقة باستخدام  - 563مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم
تھا والتخفیف من الفیدرالیة في مشاریع أبحاث الفیضانات والتخطیط لمواجھ اإلعتمادات المالیة

 432حدتھا.
  موریسون وآخرون: یتعلق بإدارة الطوارئ في ھذه  — 2794مشروع قانون مجلس النواب رقم

 433الوالیة.

 7مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم  

 سریعة التعافي، أنشأ المجلس التشریعي بتكساس صندوق تكساس للبنیة التحتیة 7مع سن قانون مجلس الشیوخ رقم 
)TIRF ملیار دوالر من صندوق تحقیق االستقرار االقتصادي  1.6). تم اعتماد ما یقرب منESF  لوضع التشریع

 .TIRF سریعة التعافيالخاص بصندوق تكساس للبنیة التحتیة 

 سریعة التعافي) إدارة صندوق تكساس للبنیة التحتیة  TWDB(  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسوسوف تتولى  
TIRF  سریعة التعافيضع لإلشراف من قبل اللجنة االستشاریة لصندوق تكساس للبنیة التحتیة  وسیخ  TIRF  ") اللجنة

 سریعة التعافياالستشاریة"). باإلضافة إلى ذلك، سیتم إنشاء أربعة حسابات تابعة لصندوق تكساس للبنیة التحتیة 
TIRF:  

 حساب إدارة السھول الفیضیة؛ 
  ھارفي؛حساب مواجھة إعصار 
 حساب تنفیذ خطة مواجھة الفیضان؛ و 
 .حساب المناظرة الفیدرالیة 

 حساب إدارة السھول الفیضیة 

لتمویل المھام التي  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسالالزمة ل اإلعتمادات المالیةیوفر ھذا الحساب 
الخاصة بالتقسیمات الفرعیة السیاسیة في البرنامج تضطلع بھا لـ "تقدیم المساعدة والمشورة وتنسیق جھود" المشاركة  

كما یوفر ھذا الحساب . FEMA التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ) NFIP(الوطني للتأمین ضد الفیضانات 
معلومات لتنفیذ "أي أنشطة أخرى" تتعلق بجمع    TWDB  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسأیًضا التمویل الالزم ل

 عن الفیضانات والتخطیط لمواجھتھا والحمایة منھا والتخفیف من حدتھا والتوعیة.

 حساب مواجھة إعصار ھارفي 

لتمویل مشاریع  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسالالزمة ل اإلعتمادات المالیةیوفر ھذا الحساب 
م منح أو قروض منخفضة الفائدة للتقسیمات الفرعیة السیاسیة مواجھة الفیضانات المتعلقة بإعصار ھارفي من خالل تقدی
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لتوفیر التمویل المناظر لمشاركة البرنامج الفیدرالي وتغطیة التكالیف التنظیمیة على مستوى الوالیة والمستوى 
 الفیدرالي ووضع خطة للتخفیف من حدة المخاطر.

بإنشاء نظام " TWDB یة الموارد المائیة في تكساسمجلس تنمباإلضافة إلى ذلك، یتطلب مشروع القانون أن تقوم 
نقاط لتحدید أولویات لمشاریع الفیضانات التي تحصل على أموال من حساب إعصار ھارفي"، مع إعطاء أولویة أعلى 

 للمشاریع التي سیكون لھا "أثر ملموس". وتشمل المشروعات التي سیكون لھا "أثر ملموس" تلك المشروعات:

 قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسالمعتمدة من قبل مدیر بھا أو  الموصي TDEM  أو من یخلفھ في
 تلك اإلدارة،

 .والتي تلبي االحتیاجات الطارئة في إحدى المقاطعات التي أعلن فیھا المحافظ حالة الكوارث 

الموافقة على طلب للحصول على مساعدة مالیة من صندوق   TWDB  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسیجوز ل
یستوفي المعاییر المحددة للصندوق بعد اعتماده من المدیر التنفیذي  TIRF سریع التعافيتكساس للبنیة التحتیة 

أو من یخلفھ في تلك اإلدارة. ومن المقرر  TDEM قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسللصندوق بمساھمة من مدیر 
 مع تحویل الرصید المتبقي إلى حساب تنفیذ خطة مواجھة الفیضان.   2031سبتمبر  1تھي مدة ھذا الصندوق في أن تن

 حساب تنفیذ خطة مواجھة الفیضان 

تم إنشاء ھذا الحساب على نحو مشابھ جًدا لحساب مواجھة إعصار ھارفي الموضح أعاله، ولكنھ أكثر شمولیة في 
 "التي سیكون لھا أثر ملموس" لتشمل تلك التي: وصفھ لمشاریع مواجھة الفیضانات

 یتم تمویلھا جزئیًا من خالل صنادیق المناظرة الفیدرالیة؛ 

 تشمل عنصرا سیزید من إمدادات المیاه؛ و 

 سرعة على التعافيتحتوي على أي عامل آخر یري المجلس بأن لھ صلة بال. 

مواجھة الفیضان وحسابًا لمواجھة إعصار ھارفي بشكل  من المحتمل أن ینشئ مشروع القانون ھذا حسابًا لتنفیذ خطة
منفصل لتوسیع نطاقھ لیشمل المشاریع المتعلقة بمواجھة إعصار ھارفي وتلك المرتبطة بالكوارث المستقبلیة. قد 

ھذا الحساب فقط لتوفیر التمویل الالزم للمشاریع المسجلة  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساستستخدم 
من ھذا الحساب للعدید من التقسیمات الفرعیة  اإلعتمادات المالیةطة الوالیة لمواجھة الفیضانات وقد یتم منح في خ

 السیاسیة المؤھلة لمشروع واحد خاص بمواجھة الفیضان.

 حساب المناظرة الفیدرالیة 

لتلبیة المتطلبات المناظرة   TWDB  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسال یمكن استخدام ھذا الحساب إال من قبل  
سالح المھندسین للمشاریع التي یتم تمویلھا جزئیًا من قبل الحكومة الفیدرالیة األمریكیة، بما في ذلك تلك التي یمولھا 

 .USACE بالجیش األمریكي

 اللجنة االستشاریة 

ل اللجنة االستشاریة وحساباتھ لإلشراف من قب TIRF سریعة التعافيصندوق تكساس للبنیة التحتیة سوف یخضع 
التي تتألف من نفس األعضاء السبعة الذین یشاركون في اللجنة االستشاریة للصندوق التنفیذي لمصلحة المیاه بوالیة 

أو من یخلفھ في تلك اإلدارة. تتألف اللجنة  TDEM قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسمدیر ) وSWIFTتكساس (
في تكساس، وثالثة من أعضاء مجلس الشیوخ المعینین من قبل نائب المحافظ،  من المراقب المالي للحسابات العامة
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وثالثة ممثلین عن الوالیة یعینھم رئیس مجلس النواب. سیكون الرؤساء المشاركون للجنة االستشاریة للصندوق 
صندوق تكساس للبنیة التنفیذي لمصلحة المیاه بوالیة تكساس ھم نفس الرؤساء المشاركون للجنة االستشاریة المقترحة ل

أو من یخلفھ في تلك اإلدارة  TDEM قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسمدیر التحتیة القادرة على التكیف، وسیكون 
صندوق تكساس للبنیة عضًوا لیس لھ حق التصویت. وتتمثل المسؤولیة األساسیة للجنة االستشاریة في اإلشراف على  

حیة التشغیل والمھام والھیكلة، مع تمتع اللجنة بسلطة اعتماد القواعد واإلجراءات من نا  TIRF  سریعة التعافيالتحتیة  
 TWDB .434مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسوالسیاسات لتوجیھ استخدامھا من قبل 

كصندوق ) FIFأیًضا بإنشاء صندوق البنیة التحتیة لمواجھة الفیضان ( 7یقضي مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
 .2019خاص في خزانة الوالیة خارج صندوق اإلیرادات العامة بشرط إقرار المصوتین للتعدیل الدستوري في نوفمبر  

 باستخدام الصندوق في الحاالت التالیة فقط: TWDB  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسیسمح مشروع القانون ل

  السوق أو بسعر أقل لتنفیذ أحد مشروعات مواجھة تقدیم قرض لتقسیم فرعي سیاسي بأسعار فائدة
 الفیضان؛

  تقدیم منحة أو قرض بفائدة منخفضة أو بدون فائدة لتقسیم فرعي سیاسي مؤھل لتنفیذ أحد مشروعات
مواجھة الفیضان لخدمة منطقة تقع خارج المنطقة اإلحصائیة الحضریة أو منطقة تعاني من ضائقة 

 اقتصادیة؛

 فائدة السوقیة أو بأسعار أقل لتغطیة تكالیف التخطیط والتصمیم وتكالیف تقدیم قرض بأسعار ال
الترخیص وغیرھا من التكالیف األخرى المرتبطة باألنشطة التنظیمیة على المستوى الفیدرالي أو 

 مستوى الوالیة والمتعلقة بمشروع مواجھة الفیضان؛

 رة للمشاركة في برنامج فیدرالي خاص تقدیم منحة إلى تقسیم فرعي سیاسي لتقدیم التمویالت المناظ
 بأحد مشروعات مواجھة الفیضان؛

  كمصدر لإلیرادات أو كضمان لمدفوعات رأس المال ومدفوعات الفوائد على السندات التي أصدرتھا
لتحقیق أھداف الصندوق، وذلك إذا كانت عائدات  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس

 ق؛ والسندات ستوضع في الصندو

  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسدفع التكالیف التي تكبدتھا TWDB .435في إدارة الصندوق  

 خطة الوالیة لمواجھة الفیضان 

مجلس تنمیة إلى وضع خطة للوالیة لمواجھة الفیضان (الخطة) تُعدھا  8یدعو مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
مجلس تنمیة الموارد المائیة في سنوات. ویتطلب مشروع القانون من  5كل  TWDB الموارد المائیة في تكساس

واض النھر." یتم تكلیف مجموعات "تحدید مناطق التخطیط لمواجھة الفیضانات لكل حوض من أح  TWDB  تكساس
 التخطیط لمواجھة الفیضانات في كل منطقة بإعداد تقریر إقلیمي یتم تجمیعھ في خطة الوالیة لمواجھة الفیضان.
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تعیین ممثل للعمل كعضو "بحكم ، GLO یُطلب من الوكاالت الحكومیة المحددة، بما في ذلك مكتب األراضي العامة
موعات التخطیط لمواجھة الفیضان (كل حوض نھر) التي تم إنشاؤھا بموجب مشروع منصبھ" في كل مجموعة من مج

القانون. تتمثل المسؤولیة األساسیة لھذه المجموعات في استخدام المعلومات المتعلقة بالفیضانات لتحدید المشكالت 
  436واقتراح حلول لكل منھا في تقریرھم اإلقلیمي.

 ) على:2024بحلول عام ستشمل الخطة (المقرر إجراؤھا أوالً 

 تقییم حالة وفعالیة البنیة التحتیة للسیطرة على الفیضانات على أساس إقلیمي؛ 

  قائمة مرتبة على مستوى الوالیة بالمشاریع واإلستراتیجیات الحالیة والمقترحة للسیطرة على الفیضان
یجة الفیضانات ومناقشة والتحفیف من حدتھ والالزمة للحمایة من الخسائر في األرواح والممتلكات نت

 كیف یمكن أن تؤدي ھذه المشاریع واالستراتیجیات إلى زیادة تنمیة الموارد المائیة، حیثما أمكن ذلك؛

  تحلیل مشاریع السیطرة على الفیضانات القائمة والمكتملة والمقترحة المسجلة في الخطط السابقة للوالیة
 تلقت التمویل؛ لمواجھة الفیضانات، بما في ذلك المشروعات التي

  الوكالة الفیدرالیة عام على النحو الذي حددتھ  100تحلیل التنمیة في مناطق السھول الفیضیة لمدة
 ؛ وFEMAإلدارة الطوارئ 

  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسالتوصیة التشریعیة التي تعتبرھا TWDB  ضروریة لتسھیل
 المشروع.مخططات السیطرة على الفیضانات وإنشاء 

 500مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم  

، وھو عبارة عن مشروع قانون لالعتمادات التكمیلیة الكبیرة، 500سوف یقوم مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
) من أجل التعافي من ESFملیار دوالر من صندوق تحقیق االستقرار االقتصادي ( 2.8بتخصیص واعتماد حوالي 

الستكمال   TWDB  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسملیون دوالر یتم تخصیصھا ل  793الكوارث، بما في ذلك  
مشاریع مواجھة الفیضانات التي ال یغطیھا تمویل التخفیف من حدة الفیضانات الخاص بالوكالة الفیدرالیة إلدارة 

  437إذا تم إقرار االعتماد في اقتراع شھر نوفمبر. FEMAالطوارئ 

إلى الوكاالت الحكومیة لإلغاثة   500المخصصة بموجب مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم    المالیةاإلعتمادات  ستذھب  
 2.8من إعصار ھارفي وتقدیم المساعدات الطبیة وتقاعد الموظفین، وغیرھا من األغراض. سیتم اعتماد ما یقرب من  

وتخصیصھا للتكالیف المتعلقة   ESFدي  صندوق تحقیق االستقرار االقتصامن    اإلعتمادات المالیةملیار دوالر من ھذه  
 بإعصار ھارفي، بما في ذلك:

 1.54  ملیار دوالر لبرنامج المدرسة المؤسسیة التابع لوكالة التعلیم في والیة تكساس وغیرھا من
 التكالیف األخرى المتعلقة بإعصار ھارفي؛

 61.4  التكالیف المتعلقة بإعصار ھارفي؛ملیون دوالر لمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لصالح 
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 673  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسمدیر  ملیون دوالر ل  TDEM   لصالح التمویل المناظر لبرامج
 ؛FEMA الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

 245.6  ،ملیون دوالر لصالح لجنة الصحة والخدمات اإلنسانیة، وإدارة العدالة الجنائیة في تكساس
المحولة من ھذه الھیئات   اإلعتمادات المالیة) لالستعاضة عن  DPSلسالمة العامة في تكساس (وإدارة ا

 للمساعدة في حاالت الكوارث المرتبطة بإعصار ھارفي؛

 227.8  دوالر لصالح ملیونGLO  إلزالة السفن واإلصالحات الھیكلیة وتعیین موظفین بدوام كامل
لبناء مساكن قصیرة األجل في ظل غیاب المنح الفیدرالیة والصنادیق الحكومیة المناظرة إلجراء 

 ؛USACE سالح المھندسین بالجیش األمریكيالدراسات والمشاریع التي یخططھا 

 17  ة البریة في تكساس إلجراء إصالحات ھیكلیة ضروریة ملیون دوالر إلدارة حدائق ومتنزھات الحیا
 نتیجة لألضرار الناجمة عن إعصار ھارفي؛ و

 8.9 .438ملیون دوالر للجنة القوى العاملة في تكساس لتغطیة التكالیف المتعلقة باإلعصار 

 289مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم  

إطار خطة لتعافي اإلسكان المحلي لمساعدة السلطات المحلیة على أن  289أنشأ مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
 -تكون أكثر استعداًدا لتشیید اإلسكان الدائم وإعادة اإلعمار بعد وقوع كارثة. یشجع مشروع القانون السلطات المحلیة  

تكساس إیھ أند یمھا إلى مركز التعافي والحد من المخاطر في على وضع خطط لتعافي اإلسكان وتقد  -دون أن یلزمھا  
 GLO(المركز) العتمادھا. وبمجرد اعتماد الخطة من المركز، یتعین على  )TAMUSإم یونیفیرسیتي سیستم (

مراجعتھا والتشاور مع المركز والسلطات المحلیة ذات الصلة للتأكد من أن ھذه الخطة تفي بالمعاییر المحددة في 
وجامعة  السلطات القضائیةیقنّن مشروع القانون في الواقع تزاید التنسیق بین  439وع القانون وقبولھا أو رفضھا.مشر

 لمساعدة المجتمعات على االستعداد بشكل أفضل لتعافي اإلسكان. GLOو TAMUS تكساس إیھ آند إم 
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 الوالیة  مستوى على الدراسات 2.11.5

والیة تكساس جھوًدا متنوعة للتخطیط لمواجھة الفیضانات والتخفیف من على مدار السنوات القلیلة الماضیة، تبذل 
حدة الكوارث المستقبلیة. ووفقًا لما ذُكر آنفًا وسیذكر الحقًا، بدأت الوالیة بالفعل في تحقیق تقدم كبیر للتخفیف من حدة 

لغیره من الھیئات األخرى بل تمتد    GLOالكوارث. وفیما یلي ملخص موجز لجھود التخطیط التي ال تقتصر فقط على  
 في جمیع أنحاء الوالیة.

مجلس تنمیة التقییم الحكومي للفیضانات بالوالیة وخطة الحكومة لمواجھة الفیضان الخاصة ب 
 TWDB الموارد المائیة في تكساس

 2019) في شھر ینایر TWDB( مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسوفقًا لما ورد في خطة العمل ھذه، أعلنت 
للمجلس التشریعي للوالیة. یقدم التقریر تقییًما أولیًا لمخاطر الفیضان، ونظرة عامة  التقییم الحكومي للفیضاناتعن 

على األدوار والمسؤولیات، وتقدیر تكالیف التخفیف من حدة الفیضانات، وموجز آلراء األطراف المعنیة حول مستقبل 
ات والتخفیف من حدتھا واإلنذار بوقوعھا والتعافي منھا. باإلضافة إلى ذلك، ستستند الخطة التخطیط لمواجھة الفیضان

عام  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسالحكومیة القادمة لمواجھة الفیضانات (الخطة) التي ستضعھا 
لمحلیة. وسوف تركز على تقییم على الخطط اإلقلیمیة لمواجھة الفیضانات التي وضعتھا األطراف المعنیة ا 2024

البنیة التحتیة الحالیة لمواجھة الفیضانات وستشمل قائمة مرتبة على مستوى الوالیة بالمشاریع واإلستراتیجیات الحالیة 
والمقترحة للسیطرة على الفیضان والتخفیف من حدتھ. كما ستشمل الخطة أیًضا تحلیًال للتطور في السھول الفیضیة 

. باإلضافة إلى ذلك، ستوصي الخطة FEM الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئلى النحو الذي حددتھ عام ع 100لمدة 
بحدوث التغییرات في السیاسة التشریعیة الالزمة لتسھیل التخطیط وتنفیذ المشروع. عالوة على ذلك، سیتضمن جزء 

قرار المحلیین في تقییم الحلول المحتملة كبیر من جھود التخطیط تطویر نماذج وأدوات تقنیة أخرى ستساعد صناع ال
 لمشكالت الفیضانات.

 المتعلقة بالفیضانات في أحواض األنھار المشتركة GLOدراسات  

التعافي من الكوارث     -للتنمیة المجتمعیة  المنح اإلجمالیة  ملیون دوالر من إجمالي تمویالت    137تم تخصیص حوالي  
CDBG-DR    ملیار دوالر والتي تم منحھا لوالیة تكساس بعد إعصار ھارفي وذلك لتمویل دراسات   5.676التي تبلغ

التخطیط ولمساعدة المجتمعات على اتخاذ قرارات مستنیرة من خالل عملیة التعافي طویلة األجل ولالستعداد بشكل 
واستخدامھ في الدراسات   GLOلبمن قالتمویل    أفضل للكوارث المستقبلیة. وتم اتخاذ قرار غیر مسبوق لالحتفاظ بھذا

المنح اإلقلیمیة. بالرغم من أن غالبیة دراسات التخطیط التي تم إنجازھا في السابق باستخدام التمویل الذي خصصتھ 
كانت مكتملة على المستوى المحلي، إال أن ھذه  CDBG-DRالتعافي من الكوارث   -للتنمیة المجتمعیة اإلجمالیة 
غالبًا ما كانت تأتي بنتائج عكسیة، حیث لم یتم بذل جھد لدمج المجتمعات المحیطة، مما أدى في بعض  الدراسات

 األحیان إلى التخفیف من مشكلة واحدة فقط والتسبب في مشكالت إضافیة خارج نطاق الدراسة.

 GLOیطھ والتابع ل، وضع فریق التطویر والبحث المخول بتنمیة المجتمع وتنش2018خالل النصف األول من عام 
مقاطعة تلقت إعالنًا رئاسیًا  49قائمة باحتیاجات الدراسة التخطیطیة من خالل جھود التوعیة العامة الموجھة نحو 

بالكارثة الناجمة عن إعصار ھارفي. وتضمنت جھود التوعیة حضور االجتماعات العامة وتلقي وقبول موضوعات 
وإجراء استقصاء عبر اإلنترنت  CDRم لقسم تنمیة وتنشیط المجتمع الدراسة من خالل البرید اإللكتروني العا

 2018للمسؤولین المنتخبین الذین یمثلون المجتمعات المتأثرة. وانتھت الدراسة االستقصائیة رسمیًا في سبتمبر 
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دود، كانت وخلصت إلى التوعیة العامة، وفي ذلك الوقت تم فرز جمیع الردود ومراجعتھا والرد علیھا. وبعد فحص الر
 الحاجة األولیة المحددة للدراسة ھي السیطرة على الفیضان.

وبالتشاور مع مركز أبحاث الفضاء التابع لجامعة أوستن بوالیة تكساس، وبعد مراجعة التقییم الحكومي لمواجھة 
دراسات أن الھیكلة اإلقلیمیة لل GLO، قرر  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسالفیضان والخاص ب

التخطیطیة البد أن تستند على أحواض األنھار الرئیسیة في تكساس (أنظر الخریطة أدناه). وللحد من العدد اإلجمالي 
للدراسات اإلقلیمیة، تم الجمع بین أحواض األنھار الواقعة داخل المناطق المتأثرة، مما أدى إلى إنشاء ثالث دراسات 

اه). وستنتھج كل دراسة إقلیمیة نھًجا شمولیًا من خالل النظر في مجمل أحواض إقلیمیة للفیضانات (أنظر الخریطة أدن
األنھار المشتركة (من منبعھا في شمال تكساس إلى مصبھا في خلیج المكسیك). ویكمن السبب وراء ھذا النھج ھو أن 

ا یكون لھا تأثیر وإسھام موجات الفیضان وما یحدث من تطورات في اتجاه أعلى النھر في المناطق المتأثرة غالباً م
مباشر في حدوث فیضان في مجرى النھر. وتم إجراء عدة اجتماعات فردیة وجماعیة مع الھیئات الحكومیة والفیدرالیة 
التي تم تحدیدھا كأطراف معنیة لمناقشة نطاق المشروع وصقلھ. وتشمل األطراف المعنیة المحددة على سبیل المثال 

) والوكالة الفیدرالیة إلدارة AgriLifeالتابعة لتكساس أي أند إم ( AgriLifeرشاد من ال الحصر ما یلي: ھیئة اإل
) NOAAواإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي (  GLOـ) وبرنامج إدارة السواحل التابع لFEMAالطوارئ (

ونظام معلومات الموارد ) TDEM( قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس) وNWSوھیئة األرصاد الجویة الوطنیة (
وإدارة النقل في تكساس  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس) وTNRISالطبیعیة في تكساس (

(TxDOT) وسالح المھندسین بجیش الوالیات المتحدة ،(USACE) ووكالة المسح الجیولوجي للوالیات المتحدة ،
)USGSع األطراف المعنیة الحالیة باإلضافة إلى تحدید مزید من ). وال تزال الجھود مستمرة لمواصلة التنسیق م

وذلك من إقلیم األطراف المعنیة. وتم إدراج التوعیة المحلیة في نطاق المشروع وسیتم تناولھا على نحو منفصل لكل 
 وسلطات المسطحات المائیة. )sCOG( مجالس الحكوماتخالل 
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 حمایة وتجدید سواحل تكساس ودراسة الجدوى 

وھي عبارة ، GLO الجدوى بالتعاون مع مكتب األراضي العامةیتم إجراء حمایة وتجدید سواحل تكساس ودراسة 
عن جھود للتخطیط الساحلي الشامل طویل المدى تركز على إدارة مخاطر العواصف الساحلیة وإصالح النظام 

قائمتھ الخاصة بالمشروعات   USACE  األمریكي  ، حصر سالح المھندسین بالجیش2018اإلیكولوجي في أواخر عام  
-بیق لتشمل العدید من سیناریوھات إدارة مخاطر العواصف والتي توفر نظام حاجز لمنطقة ھیوستنالقابلة للتط

جالفیستون وخلیج جالفیستون، باإلضافة إلى مجموعة من مشاریع حمایة الخط الساحلي واستعادة الموطن الطبیعي 
نھر بوفالو بایو   USACE  ریكياألم  على طول ساحل تكساس. باإلضافة إلى ذلك، سیدرس سالح المھندسین بالجیش

وروافده، بجانب تقییم تجمعات المیاه اإلقلیمیة في ھیوستن لتحدید حلول لقضایا الفیضانات المحلیة. وستبحث الدراسات 
عن حلول مرنة لنھر برازوس في مقاطعة فورت   USACE  األمریكي  األخرى التي یجریھا سالح المھندسین بالجیش

  جوادالوبي وسان أنطونیو.بیند وأحواض نھر 

 أحواض األنھار الرئیسیة والمجاري المائیة

 أحواض األنھار الرئیسیة

 أمیال 

 )1نیتشیس (المنطقة -سابین-ترینتي
 

 )2ھیوستن بایو (المنطقة -برازوس سان جاسینتو
 

كولورادو -الفاكا -جوادیلوب  -سان أنطونیو  -نویسس 
 )3(المنطقة 

 

 منطقة متأثرة بھارفي

 المجالس التابعة للحكومة
 المقاطعات
 أنھار رئیسیة
 خزانات حفظ التربة
 الخزانات الرئیسیة
 الخلجان الساحلیة
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 ھارفي  إعصار  عن إضافیة دراسات  2.11.6

باإلضافة إلى الدراسات اإلقلیمیة المقترحة لمواجھة الفیضان، ھناك أربع دراسات تخطیطیة أخرى تستخدم التمویل 
 المخصص إلعصار ھارفي (باستثناء الدراسات المذكورة سابقًا والتي تعتمد على مجموعة من التمویالت من إعصار

) وھي عبارة عن دراسات قائمة بالفعل أو سیتم إجراؤھا في القریب العاجل. فیما 2016 اتإیكي وھارفي، وفیضان
 یلي قائمة وملخص موجز لكل دراسة.

 مقاطعة 49الذي أجري على ستبیان آثار إعصار ھارفي على اإلسكان: االستنتاجات الرئیسة لإل 

، وھو عبارة عن وحدة من وحدات األبحاث (BBR)عمال التجاریة  من مكتب بحوث األ  GLO، طلب  2018في یونیو  
) التابع لجامعة تكساس في أوستن، إعداد وإدارة دراسة IC2ورؤوس األموال ( واإلبداعالمنظمة بمعھد االبتكار 

رة من مقاطعة في تكساس المتضر 49استقصائیة عن احتیاجات اإلسكان غیر الُملبَّاة بین أفراد المجتمع وضحایا الـ 
على تحدید النوع   GLO،  2018إعصار ھارفي. وساعدت نتائج الدراسة االستقصائیة، التي تم االنتھاء منھا في یولیو  
للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة األمثل من مساعدة اإلسكان وطریقة التواصل مع أفراد المجتمع أثناء صرف تمویل 

 في المقاطعات المتأثرة. CDBG-DRالتعافي من الكوارث   -

 خطة إدارة بیانات التعافي من الكوارث والتخفیف من حدتھا 

في تصمیم وتقدیم قاعدة بیانات قادرة  GLO) لمساعدة UT، تم اختیار جامعة تكساس في أوستن (2019في یونیو 
البیانات المتعلقة بالكوارث. سوف تساعد جامعة تكساس  اإلسكان وتوفیر احتیاجات الوالیة من احتیاجاتعلى تلبیة 
في إنشاء إطار العمل والعملیات الالزمة لجمع وتنظیم ومعالجة وتحلیل وتوزیع البیانات المتعلقة  GLOفي أوستن 

 بالكوارث في والیة تكساس. وتعد قاعدة البیانات المتعلقة بالكوارث أداة مھمة ستساعد المجتمعات في تطویر خطط
 أفضل لمواجھة الكوارث والتعافي منھا والتخفیف من حدتھا. ومن خالل الجھود التخطیطیة لمكتب األراضي العامة 

GLO ،تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم (تم تحدید األنظمة الخاصة بTAMUS(  كشریك مثالي طویل األجل
 لالحتفاظ بقاعدة البیانات المتعلقة بالكوارث.
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 دراسة استراتیجیة التنمیة االقتصادیة والتنویع 

، في وضع استراتیجیات لتوسیع النطاق 2019یكمن الغرض من ھذه الدراسة، التي ینبغي أن تبدأ في خریف عام 
االقتصادي للمقاطعات الساحلیة المتأثرة بإعصار ھارفي حتى یتجاوز مجرد اعتماد تلك المقاطعات على السیاحة 

مع التأثیرات المستقبلیة أثناء التعافي. وتتمثل الحاجة إلى المشروع في أن إعصار  عة على التعافيسروجعلھا أكثر 
في عدة مقاطعات تقع على  -وھو السیاحة  -ھارفي كان لھ تأثیر مدمر على المصدر االقتصادي الرئیسي لإلیرادات 

 .القوى العاملة وخسائر األعمال التجاریة طول ساحل تكساس. وستعالج الدراسة على وجھ التحدید أوجھ القصور في

 دراسة اإلسكان البدیل للتعافي من الكوارث 

، على تحلیل وتقییم خیارات اإلسكان البدیلة لتحدید ما إذا كانت 2019ستعمل ھذه الدراسة، التي بدأت في خریف عام  
تكون   -انون من دخول منخفضة إلى معتدلة  بمن فیھم أولئك الذین یع  -ھناك حلوالً مبتكرة إلیواء الناجین من الكوارث  

فعالة من حیث التكلفة ومأمونة وآمنة وتسمح بعملیة التشیید على نحو أسرع. تتكون الدراسة، كما ھو مقترح حالیًا، 
سیقوم مقدم الخدمة الذي تم اختیاره بجمع وتحلیل  -وھي مرحلة البحث والتطویر    -من مرحلتین. في المرحلة األولى  

البیانات المتعلقة بقدرة خیارات اإلسكان البدیلة على التكیف خالل الظواھر المناخیة شدیدة الوطأة لتحدید حلول وتقییم 
مبتكرة إلیواء الناجین من الكوارث تكون فعالة من حیث التكلفة وآمنة ومأمونة، وتسمح بالتعجیل بعملیة التشیید والبناء. 

مرحلة األولى وتتضمن تطویر النماذج األولیة للعدید من الحلول المتفق علیھا سوف تعتمد المرحلة الثانیة على نتائج ال
 واختبار جدوى النماذج األولیة خالل الظواھر المناخیة شدیدة الوطأة.

قواعد  
 بیانات

  مزودي البیانات المحلیین 

خدمة  
  الویب

 GLOتطبیقات  

 االنترنت/ الشبكات

 GLO قائمة دلیل خدمات

مقدمي الخدمات التجاریة / المنظمات غیر    الفیدرالیینمزودي البیانات    مزودي البیانات على مستوى الوالیة 
  الحكومیة

 تطبیقات فیدرالیة 

  تطبیقات محلیة 

قواعد 
 بیانات

قواعد 
 بیانات

قواعد 
 بیانات

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب

خدمة  
  الویب



 

 321من  186صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخطة 

 العامة  األراضي لمكتب  األخرى والمبادرات  الدراسات  2.11.7

كانت تدار محلیا فیما عدا استثناءات قبل إعصار ھارفي، تم إدراج الدراسات التخطیطیة في برنامج البنیة التحتیة و
المخصصة للدراسات التخطیطیة من منح إعصار آیك، یتم   اإلعتمادات المالیةقلیلة. ومن خالل االستفادة من جزء من  

 منھا مؤخًرا. ویتضمن ما یلي موجزا لتلك الدراسات. االنتھاءحالیًا إجراء عدة دراسات أو تم 

 ى الكوارثدراسة تصویر اآلثار المترتبة عل 

تمویالت الدراسة التخطیطیة  GLOمن خالل الشراكة مع مركز أبحاث الفضاء التابع لجامعة تكساس، یستخدم 
لمواصلة إنشاء تصورات فوریة للبیانات بالغة األھمیة المتعلقة بالكوارث،   2016إلعصار آیك وھارفي وكذلك فیضان  

، الذي یعرض صوًرا تاریخیة صورتھا األقمار (Public MOVES Viewerالعام (  MOVESبما في ذلك عارض  
الصناعیة من إعصار ھارفي وغیره من الظواھر، مما یمنح المجتمعات القدرة على مراقبة الظواھر واألحداث واتخاذ 

 440قرارات تخطیطیة على نحو أكثر استنارة.

 )GCCPRDمنطقة حمایة وتعافي مجتمع ساحل الخلیج ( 

لتطویر دراسة عن  GCCPRDاتفاقیة مع منطقة حمایة وتعافي مجتمع ساحل الخلیج  GLO، وقع 2013في عام 
تألفت منطقة الدراسة . USACEاألمریكي  مواجھة ھبات العواصف الفجائیة وفقًا لمعاییر سالح المھندسین بالجیش

رانج والتي قد من المناطق الساحلیة المحیطة بمقاطعات برازوریا وشامبرز وجالفیستون وھاریس وجیفرسون وأو
تتأثر بظواھر العواصف في المستقبل. تم االنتھاء من الدراسة، التي بحثت في خیارات الحد من إمكانیة تعرض أعالي 

 2018.441ساحل والیة تكساس لموجة من اإلعصار واألضرار الناجمة عن الفیضانات، في دیسمبر 

 
440MOVES   4في (النمذجة والمراقبة والتصور لتوفیر الدعم في حاالت الطوارئ)، مركز أبحاث الفضاء، جامعة تكساس في أوستن، تم الدخول 

 ، 2019أكتوبر 
http://magic.csr.utexas.edu/public/views/ 

 ، 2019أكتوبر  4، تم الدخول في (GCCPRD)منطقة حمایة وتعافي مجتمع ساحل الخلیج   441
https://gccprd.com 

http://magic.csr.utexas.edu/public/views/
https://gccprd.com/
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تقییم آثار السد الساحلي: التداعیات االقتصادیة على المستوى الوطني لظواھر ھبوب العواصف  
 الفجائیة

المتبقیة من تمویالت إعصار آیك إلجراء دراسة شاملة لتقییم  ت المالیةاإلعتمادا GLO، استخدم 2017في سبتمبر 
نظام لمواجھة العواصف الساحلیة (المعروفة أیًضا باسم السد الساحلي) المقترح كاستراتیجیة للتخفیف. یعرض التقریر 

عات الثالث التي تقع نتائج دراسة اقتصادیة على مستوى الوالیة حول تأثیرات ھبوب العواصف الفجائیة على المقاط
على امتداد خلیج جالفیستون (جالفیستون وھاریس وشامبرز) ویستكشف كیفیة تأثر اقتصاد تكساس باآلثار المباشرة 
على قطاع (قطاعات) معینة في مجتمعات الخلیج باإلضافة إلى تأثر اقتصادیات الوالیات األخرى والوالیة ككل على 

 2019.442العام واآلثار المضاعفة. وقد أُنجز المشروع في كانون األول/دیسمبر المدى الطویل، مع تسجیل التوازن 

 تجمیع بیانات التصریف اإلقلیمیة واإلشراف علیھا 

 2019) على عقد في أبریل UTSAسان أنطونیو (-من خالل عملیة تقدیم عطاءات تنافسیة، حصلت جامعة تكساس
لجمع وتنظیم البیانات التي تركز على الرقابة اإلقلیمیة وتنسیق البنیة التحتیة لتصریف المیاه في مقاطعات ھاردین 
وجاسبر وجیفرسون ونیوتن وأورانج وتایلر وبولك ولیبرتي وتشامبرز. وسیقومون بأنشطة التوعیة المجتمعیة وجمع 

باتخاذھا  الموصيباإلجراءات  GLO، وإبالغ المجتمعات المحلیة وقادة المجتمع نیابة عن وتحلیل البیانات الموجودة
 .2019بناًء على تحلیل البیانات. ومن المتوقع إنجاز ھذه الدراسة بحلول شھر دیسمبر 

 
مركز شواطئ وضفاف تكساس، جامعة  تقییم آثار السد الساحلي: التداعیات االقتصادیة على المستوى الوطني لظواھر ھبوب العواصف الفجائیة،   442

 تكساس إیھ آند إم في جالفیستون،
 report.pdf-spine-https://recovery.texas.gov/files/programs/planning/coastal 

 ھبوب ریاح 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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 المحلي والمستوى   الوالیة ومستوى الفیدرالي المستوى على والتخفیف  التنسیق بین  الموائمة 2.11.8

جموعة متنوعة من الشركاء على المستوى الفیدرالي ومستوى الوالیة والمستوى المحلي. عمل مع م GLOیعمل 
GLO  على تلبیة االحتیاجات وعملیات التواصل من خالل مجموعة متنوعة من القنوات في ضوء جغرافیا منطقة

إجراء دراسة استقصائیة بدایة من    -بدأب    GLOفي والیة تكساس مع تنوعھا الحضري / الریفي. عمل    140المقاطعة  
تتعلق بالتخفیف وحتى إجراء مكالمات بواسطة التواصل عن بعد مع مجالس الحكومات والعروض  اإلنترنتعبر 

وذلك إلجراء تنسیق إقلیمي ومحلي، كما عمل المكتب على الموازاة  -التقدیمیة المتعددة في جمیع أنحاء الوالیة 
) لتكملة وتعزیز جھود الوالیة CDBG-MITالتخفیف ( -لتنمیة المجتمعاتوالموائمة بین برامج المنح اإلجمالیة 

على المستوى الفیدرالي  GLOللتخفیف من حدة الفیضان. فیما یلي ملخص للجھود المبذولة مع مجموعة من شركاء 
 ومستوى الوالیة والمستوى المحلي.

 التنسیق على المستوى الفیدرالي 

 الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

على الفور  2017) بعد إعصار ھارفي في عام FEMAالعمل مع الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ ( GLOبدأ 
) الذي ُعرف سابقًا باسم المكتب المیداني المشترك. TROبوجود قوي في مكتب تعافي تكساس ( GLOتقریبًا. تمتع 

ھو المسؤول عن مھمة اإلسكان قصیرة األجل   GLOیكون    FEMAیدرالیة إلدارة الطوارئ  الوكالة الفوبالشراكة مع  
 في الوالیة.

الوكالة الفیدرالیة إلدارة اجتماعات على نحو منتظم تتعلق بالتخفیف مع    TROفي مكتب تعافي تكساس    GLOكما عقد  
 تنمیة الموارد المائیة في تكساسمجلس و TDEM مدیر قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسو FEMAالطوارئ 
TWDB .لمراجعة حالة المشروعات وجھود التخفیف األخرى   

قام فرع التخفیف من حدة المخاطر والسیما قسم إدارة وتأمین السھول الفیضیة التابع لھ بمساعدة المجتمعات في تقییم 
برنامج التخفیف من حدة المخاطر حمالت إعالمیة للاألضرار وإجراء عملیات تقییم لألضرار الجسیمة. ینفذ فرع 

وتثقیف وتوعیة المجتمع ومساعدة المجتمعات في تحدید وتطویر فرص التخفیف   NFIPالوطني للتأمین ضد الفیضانات  
في مراجعة خطط التخفیف المحلیة للتأكد  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (من حدة المخاطر، كما ساعد 

الناتجة عن  HMGPالكوارث  برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطرلطات مؤھلة للحصول على تمویل من أن الس
 إعصار ھارفي.

 الوكالة األمریكیة لحمایة البیئة

) والشراكة الفیدرالیة للمیاه في المناطق الحضریة التابعة لھا، كان EPAمن خالل الوكالة األمریكیة للحمایة البیئیة (
دوًرا في ورش العمل الخاصة بھما لتقدیم معلومات مھمة للمجتمعات المحلیة التي تتطلع إلى التخفیف من  GLOل

حدة الكوارث المستقبلیة. وتعمل الشراكة الفیدرالیة للمیاه في المناطق الحضریة على ربط المجتمعات، وخاصة تلك 
المعنیة في منطقتھم من خالل تحسین عملیة التنسیق بین التي تعاني من أعباء ثقیلة أو المتعثرة اقتصادیًا، بالجھات 

الوكاالت الفیدرالیة والتعاون مع جھود التنشیط التي یقودھا المجتمع لتحسین أنظمة المیاه في الوالیة وتعزیز المنافع 
االنعزال بین على كسر حواجز  EPAاالقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة. تعمل شراكة وكالة الحمایة البیئیة األمریكیة 

البرامج الفیدرالیة لتشجیع االستخدام األكثر كفاءة وفعالیة للموارد الفیدرالیة من خالل التنسیق بشكل أفضل واستھداف 
االستثمارات الفیدرالیة واالعتراف بالقیادة والمجھودات المحلیة وتطویرھا، من خالل إشراك وخدمة شركاء المجتمع. 

 عبر تكساس. EPAورش عمل لوكالة الحمایة البیئیة األمریكیة  5وقدم حوالي  GLOخالل العام الماضي، حضر 
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 إدارة التنمیة االقتصادیة بالوالیات المتحدة

المنح ) وقدم معلومات محدثة بانتظام لبرامج EDAمع إدارة التنمیة االقتصادیة بالوالیات المتحدة ( GLOیعمل 
بخصوص مكالماتھ الشھریة مع مدیر التعافي من الكوارث  CDBG-MITالتخفیف  -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

)DRMتم استحداث وظائف مدیر التعافي من الكوارث .( )DRM ھذه من خالل أموال المنح المقدمة من إدارة (
یتم تعیینھم وإدارتھم  و للمساعدة في عملیة التعافي بعد إعصار ھارفي EDAالتنمیة االقتصادیة بالوالیات المتحدة 

في ورشة عمل إقلیمیة إلدارة التنمیة   GLOمن خالل المجالس اإلقلیمیة التابعة للحكومات،. باإلضافة إلى ذلك، شارك  
 -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتلتسلیط الضوء على التمویالت القادمة لبرامج    EDAاالقتصادیة بالوالیات المتحدة  

 إبالغ المسؤولین المحلیین بجھود التخفیف التي تبذلھا الوالیة.و CDBG-MITالتخفیف 

 التنسیق على مستوى الوالیة 

 فریق التخفیف من حدة المخاطر بالوالیة

إشراك مختلف قطاعات األطراف المعنیة، ال بمكان  ھمیة  األ  فإنھ منعند التخطیط للتخفیف من حدة المخاطر بالوالیة  
. ویشمل ذلك فریق التخفیف من  (SHMP) الیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطروسیما فیما یتعلق بتطویر خطة 

، الذي یتكون من ممثلین عن الوكاالت الحكومیة والممثلین المحلیین واإلقلیمیین (SHMT)حدة المخاطر بالوالیة 
والمنظمات غیر الحكومیة المھتمة بالتخفیف من حدة المخاطر. یوفر أعضاء فریق التخفیف من حدة المخاطر بالوالیة 

SHMT )1 ( معلومات عن البرنامج والتمویل)عن اإلجراءات وتحدید استراتیجیات وفرص التخفیف فضالً ) 2 
والمساھمة بخبرتھم فیما یتعلق بتقییمات ) 3(المتخذة منذ اعتماد الخطة السابقة للوالیة للتخفیف من حدة المخاطر 

. باإلضافة إلى ذلك، SHMP والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطروالتعقیب على مسودات خطة ) 4(المخاطر 
كل من مشاریع التخفیف والتمویالت في جمیع أنحاء بتقییم  SHMTیة فریق التخفیف من حدة المخاطر بالوال قومی

  .SHMP الوالیة فضالً عن البیانات المتعلقة بالتخفیف والمعلومات المتعلقة بالمخاطر

قسم من خالل التنسیق بین  ذلك  تم  ویالمراجعة والتقییم    SHMPوالیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  تتطلب خطة  
بالوالیة لضمان تنفیذ الخطة على نحو سلیم  SHMPإدارة الطوارئ في تكساس وفریق التخفیف من حدة المخاطر 

وللتأكد من تحقیق األھداف وأن المعلومات المتعلقة باإلنجازات والمبادرات الجدیدة یتم تسجیلھا بانتظام. وھناك ثالثة 
قسم تنمیة المجتمع وتنشیطھ) في فریق التخفیف من حدة (أحدھم من القسم الساحلي واثنان من  GLOـ ممثلین ل

   .SHMP المخاطر بالوالیة

 إدارة الطوارئ في تكساسقسم 

فیما یتعلق   2018) منذ أواخر عام  TDEM(  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسعلى نحو متسق مع    GLOوقد عمل  
) ووحدة التخفیف من حدة المخاطر (وحدة SHMO(  بالتخفیف، ال سیما مع مسؤول التخفیف من حدة المخاطر بالوالیة
) ووحدة التخفیف من حدة المخاطر مسئولیة SHMOالتخفیف). ویتولى مسؤول التخفیف من حدة المخاطر بالوالیة (

مجموعة متنوعة من الجھود في جمیع أنحاء الوالیة. فھما یمثالن الكیان الحكومي بالوالیة المسئول حالیًا عن وضع 
قسم إدارة الطوارئ تقوم وحدة التأھب التابعة ل 443وتحدیثھا. SHMPوالیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر خطة 

  444بوضع وتطویر خطة إدارة الطوارئ في الوالیة. )TDEMبوالیة تكساس (

 
 ، 2018إدارة الطوارئ في تكساس، أكتوبر قسم ، SHMPف من حدة المخاطر خطة والیة تكساس للتخفی  443

content/uploads/2019/08/txHazMitPlan.pdf-http://tdem.wpengine.com/wp 
 المرجع نفسھ. 444
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تركز وحدة التخفیف على الحد من خسائر الكوارث المستقبلیة في تكساس من خالل تنفیذ مجموعة متنوعة من 
تراتیجیات الحد من المخاطر. یوفر الفریق الخبرة والمساعدة الفنیة في التخطیط للتخفیف وفي اإلدارة المجتمعیة اس

تشتمل .  FEMA  التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  HMGPلصنادیق برنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر  
نح التخفیف المسؤولون عن تنفیذ البرنامج على مستوى ھذه الوحدة على عنصر للمقر یعمل بھ المخططون ومنسقو م

الوالیة. كما تعتمد ھذه الوحدة أیًضا على منسقي منح التخفیف اإلقلیمیین الذین یقدمون تقاریر للمساعدین اإلقلیمین 
. ویعمل ھؤالء الموظفون المیدانیون مباشرة مع السلطات )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (لرؤساء 

محلیة ومقدمي الطلبات الفرعیین لتطویر مشاریع التخفیف من حدة المخاطر ولمساعدة مقدمي الطلبات الفرعیین في ال
خطط المحلیة الخاصة بھم للتخفیف من حدة المخاطر التطویر وإدارة طلبات الحصول على منح التخفیف باإلضافة إلى  

)LHMPsوالتي تم تطویرھا وتقدیمھا للوكالة الفیدرالی (  ة إلدارة الطوارئFEMA   انظر الشكل) على أساس متجدد
 445أدناه).
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، التي تتعلق بالجھود المبذولة    SHMPوالیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  توفر وحدة التخفیف الرؤیة اإلستراتیجیة، الواردة في خطة  
والیة المخاطر طویلة األجل التي تتعرض لھا مجتمعات تكساس جراء كافة أنواع المخاطر. وتسترشد خطة للحد من 

وبأبحاث فریق   SHMTبخطط العمل المحلیة للتخفیف من حدة المخاطر    SHMPتكساس للتخفیف من حدة المخاطر  
الیة بینما توفر للوكاالت الحكومیة والحكومات المحلیة التوجیھ االستراتیجي بالو LHMPالتخفیف من حدة المخاطر 

 وتقیم خطر المخاطر على مستوى الوالیة فیما یتعلق بأنشطة التخفیف من حدة المخاطر.

فیما یتعلق بوضع خطة إدارة الطوارئ   )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (تتمثل مھمة وحدة التأھب التابعة ل
)EMP في دعم وتعزیز تأھب الوالیة من خالل وضع وإدارة خطة شاملة لجمیع األخطار الطارئة التي توضح (

األدوار وتساعد على تنسیق الموارد قبل وقوع حادث جلل للوالیة وأثناء وقوعھ وبعد وقوعھ. تتكون خطة إدارة 

حالة خطة برنامج منحة التخفیف من حدة 
) بحسب HMGPمخاطر الكوارث (

الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
)FEMA إدارة الطوارئ قسم ) ومدیر

 TDEM بوالیة تكساس

 تعیینات المقاطعة اعتباًرا من 
 2019سبتمبر  30

 FEMA الخطة المعتمدة من قبل الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ1. 

 تنتھي الخطة المعتمدة خالل العام المقبل2.

 خطة في إعادة النظر أو المراجعة أو التبني3.

 التحدیثخطة في التنمیة أو 4.

 البحث عن أو تمویل معلق -انتھت صالحیة الخطة 5.

 غیر مطورة -خطة منتھیة الصالحیة 6.

 ال خطة7.
 (TDEM)قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس مصدر البیانات:  

  TDEM برنامج التنشیط والتنمیة المجتمعیة، و -المصدر: مكتب األراضي العامة 
 NAD 1983تصور تقدیري: نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس 

 

 HMPحالة  
 مجلس الحكومات

 

 أمیال
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وملحقات عملیة في مجموعة متنوعة من مھام الدعم وملحقات المخاطر وغیرھا   ) من خطة أساسیةEMPالطوارئ (
برنامج التخفیف  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (من وثائق الدعم األخرى. باإلضافة إلى ذلك، تدیر 

حول إلى برنامج والذي سیت،  FEMA  ) التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئPDMمن حدة الكوارث قبل وقوعھا (
) PA(، باإلضافة إلى برنامج المساعدة العامة  2020) في عام  BRICلبناء بنیة تحتیة ومجتمعات قادرة على التكیف (

 ).HMGPوبرنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر ( FEMAالتابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

مع وحدة   GLOیف االستراتیجیة في جمیع أنحاء الوالیة، اجتمع  وحتى یتحقق االتساق على نحو مالئم بین جھود التخف
التخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتخصیًصا لمعالجة تدفق تمویل برامج  2018التخفیف اعتباًرا من عام 

CDBG-MIT  الذي ستتلقاه تكساس. خالل ھذه االجتماعات األولیة، ناقشGLO  ووحدة التخفیف األدوار
لیات والبرامج التي یضطلع بھا كل منھما. وتتولى وحدة التخفیف المسئولیة عن تقدیم المساعدة التقنیة لخطط والمسؤو

والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر العمل المحلیة لتخفیف حدة المخاطر ومراجعتھا فضالً عن إعداد خطة 
SHMP والیة وتحدیثھا. یجتمع كل من مسؤول التخفیف من حدة المخاطر بالSHMO  ووحدة التخفیف على نحو

  مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس و FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ منتظم باإلضافة إلى اجتماعھم مع 
)TWDB( وGLO  المنح اإلجمالیة إلعالمھم بحالة المشروع من حیث صلتھ بالبرامج المعنیة وبرامج ومشاریع

  -.CDBG-DR التعافي من الكوارث  -للتنمیة المجتمعیة 

. كما ھو مبین SHMP لوالیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطر  ُمحسنةتعمل وحدة التخفیف حالیًا على تطویر خطة  
قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس مع  GLOبالتفصیل في قسم استخدام االعتمادات في خطة العمل ھذه، سیشترك 

)TDEM( والیة تكساس للتخفیف من حدة المخاطرلتقدیم المساعدة في وضع خطة ُمحسنة ل SHMP  وتتمثل فائدة .
 HMGPة اعتماد صندوق برنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر  الخطة المحّسنة مقارنةً بالخطة المعیاریة في زیاد

إلى  FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ بالمئة من إجمالي منحة مواجھة الكوارث بالوالیة والخاصة ب 15من 
   446بالمئة من إجمالي منحة مواجھة الكوارث. 20

في  CDBG-MITالتخفیف  -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمنح باإلضافة إلى ذلك، سیساعد االعتماد الخاص ببرامج 
الخاصة بھم. وسیتعاون   LHMPتمویل جھود المجتمع المحلي لوضع خطط العمل المحلیة للتخفیف من حدة المخاطر  

GLO  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (أیًضا معTDEM(  في تحدید مشروعات للتمویل في إطار البرنامج
  .HMGP التكمیلي لبرنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر

 TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس

، في توفیر الریادة 1957، التي تم إنشاؤھا في عام (TWDB) مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساستتجلى مھمة 
والمعلومات والتعلیم والدعم للتخطیط والمساعدة المالیة والتوعیة من أجل الحفاظ على الموارد المائیة وتنمیتھا بشكل 
مسؤول في والیة تكساس. وتمثل مھمتھا ھذه جزًءا حیویًا من رؤیة تكساس الشاملة ومھمة الوالیة وأھدافھا التي تتعلق 

 والصحة والتنمیة االقتصادیة الخاصة بالوالیة. بالحفاظ على استمراریة الموارد الطبیعیة

تخطیط المیاه وجمع البیانات ونشرھا  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسولتحقیق ھذه األھداف، توفر 
حالیًا تطویر  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسوالمساعدة المالیة وخدمات المساعدة الفنیة. تدعم 

 
لكوارث عتماد صندوق برنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر المتاح للوالیة أو القبیلة أو اإلقلیم دائًما نسبة مئویة من إجمالي منحة مواجھة ایمثل ا 446

قسم األسئلة الشائعة  الخاصة بالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ والمتمثلة في المساعدة التي یتم تقدیمھا للوالیة في أعقاب إعالن رئاسي بالكارثة. راجع
في برنامج منحة  الخاصة ببرنامج منحة التخفیف من حدة المخاطر التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ، تحت عنوان "كم یبلغ مقدار األموال المتاحة

 التخفیف 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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الخطط اإلقلیمیة للمیاه وتوفر القروض للحكومات المحلیة لتنفیذ مشاریع إمدادات المیاه بما في ذلك مشاریع السیطرة 
وتقدم منًحا وقروًضا الحتیاجات میاه الشرب والصرف الصحي في المناطق المنكوبة اقتصادیًا في  على الفیضانات

الوالیة بجانب توفیر المنح المتعلقة بالحفاظ على المیاه الزراعیة ومسائل البحث والتخطیط المتعلقة بالمیاه واالحتفاظ 
ة للوالیة وھو ما یسمي بنظام معلومات الموارد الطبیعیة بقاعدة بیانات مركزیة للمعلومات المتعلقة بالموارد الطبیعی

) فضالً عن الجھود StratMap(448، كما تدیر الھیئة مبادرة رسم الخرائط االستراتیجیة )(TNRIS 447في تكساس
األخرى التي تبذلھا على مستوى الوالیة. یدرس مجلس اإلدارة المتفرغ المكون من ثالثة أعضاء معینین من قبل 

طلبات القروض المقدمة من المتقدمین المؤھلین، ویقدم المنح لألبحاث والمخططات المتعلقة بالمیاه، كما یقوم المحافظ  
 مثل الموافقة على خطة المیاه الخاصة بالوالیة. TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساسبأعمال أخرى ل

مجلس تنمیة الموارد ھا الخامسة والثمانین، وضعت اعتماًدا على التمویل الذي خصصتھ الھیئة التشریعیة في دورت
یقدم ھذا التقریر تقییًما أولیًا لمخاطر الفیضانات  449التقییم الحكومي الخاص بالفیضان. TWDB المائیة في تكساس

في تكساس ونظرة عامة على األدوار والمسؤولیات وتقدیر تكالیف التخفیف من حدة الفیضانات وموجز آلراء األطراف 
عنیة حول مستقبل التخطیط لمواجھة الفیضانات في الوالیة. ومع ذلك، فھو ال یسعى لتمویل استراتیجیات أو مشاریع الم

محددة تتعلق بالتخطیط لمواجھة الفیضانات أو التخفیف من حدتھا أو اإلنذار بوقوعھا أو التعافي منھا. والنتائج األولیة 
تمدة من مدخالت األطراف المعنیة ویتم تنظیمھا وفقًا لثالثة ركائز التي تم عرضھا على نحو موجز في التقییم مس

 ) التخفیف.3) التخطیط، و(2) رسم الخرائط، و(1رئیسة لإلدارة الشاملة لمخاطر الفیضان: (

الوكالة الحكومیة المعنیة المكلفة بتنسیق  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس، أصبحت 2007منذ عام 
 ) في والیة تكساس. وبھذه الصفة، تعمل ھیئة تنمیة الموارد المائیةNFIPالوطني للتأمین ضد الفیضانات (البرنامج 
TWDB  بوصفھا حلقة الوصل بین الكیان الفیدرالي للبرنامج والمجتمعات المحلیة، ویقع على عاتقھا المسؤولیة

الرئیسیة في توفیر التوجیھ والتوعیة والتعلیم للمجتمعات للمساعدة في تلبیة متطلبات األھلیة الفیدرالیة لاللتحاق 
مساعدة المجتمعات في الحفاظ على وضع المشاركة ، فضالً عن NFIPبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات بال

 الخاص بھم.

بالمئة  50برنامج منحة الحمایة من الفیضانات، والذي یوفر ما یصل إلى  TWDBتدیر ھیئة تنمیة الموارد المائیة 
متھ لتقییم ) إجراء دراسات جدوى لمستجمع میاه بر1من المساعدات المالیة الحكومیة للتقسیمات الفرعیة السیاسیة لـ: (

) االنخراط في تخطیط أو تنفیذ 2كل من الحلول الھیكلیة وغیر اإلنشائیة لمخاطر الفیضانات داخل مستجمع المیاه، أو (
) االنخراط في التخطیط لخطة االستجابة للفیضانات أو تنفیذھا. باإلضافة 3نظام (أنظمة) اإلنذار المبكر بالفیضانات أو (

بإدارة منح المساعدة في التخفیف من حدة الفیضانات   TWDB  الموارد المائیة في تكساسمجلس تنمیة  إلى ذلك، تقوم  
بالمئة من  100الذي یوفر للمجتمعات ما یصل إلى  FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ من خالل برنامج 

لمخاطر طویلة األجل ألضرار االعتمادات الفیدرالیة التخاذ تدابیر فعالة من حیث التكلفة لتقلیل أو القضاء على ا
برنامج الوطني الفیضانات التي تلحق بالمباني والمنازل المصنعة والبنیات األخرى التي ال تخضع للتأمین بموجب ال

 .NFIP للتأمین ضد الفیضانات

 
 ،TWDB، ھیئة تنمیة الموارد المائیة في تكساس (TNRIS)نظام معلومات الموارد الطبیعیة في تكساس  447

https://tnris.org/ 
 ،TWDBالموارد المائیة في تكساس  )، نظام معلومات الموارد الطبیعیة في تكساس، ھیئة تنمیة  (StratMapرسم الخرائط االستراتیجیة في تكساس     448

https://tnris.org/stratmap/ 
ائیة في تكساس "التقییم الحكومي الخاص بالفیضان، تقریر مقدم إلى الھیئة التشریعیة، الدورة التشریعیة السادسة والثمانون"، ھیئة تنمیة الموارد الم  449

TWDB 2019، ینایر ، 
Legislation.pdf-86th-report-Assessment-Flood-http://www.texasfloodassessment.com/doc/State 

https://tnris.org/
https://tnris.org/stratmap/
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إلى وضع خطط إقلیمیة  8كما ھو مبین بالتفصیل في خطة العمل ھذه، یدعو مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
والخطة الحكومیة األولى لمواجھة الفیضانات   2023جھة الفیضانات قائمة على أساس تجمعات المیاه بحلول ینایر  لموا

 5كل  TWDB مجلس تنمیة الموارد المائیة في تكساس. سیتم إعداد خطة الحكومة من قبل 2024بحلول سبتمبر 
قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس ت وكذلك سنوات بالتشاور مع مجموعات التخطیط اإلقلیمیة لمواجھة الفیضانا

)TDEM(  ولجنة تكساس المعنیة بجودة البیئةTCEQ  وھیئة الحفاظ على المیاه والتربة بالوالیة واإلدارة الزراعیة
تم إنشاء مشروع . GLO األراضي العامة ومكتبفي تكساس وإدارة الحدائق ومتنزھات الحیاة البریة في تكساس 

مجلس تنمیة الموارد المائیة في ، صندوقین جدیدین تدیرھما  7و مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم  قانون ذو صلة، وھ
سریعة صندوق تكساس للبنیة التحتیة ) وFIFوھما: صندوق البنیة التحتیة لمواجھة الفیضانات ( TWDB تكساس
 ).TIRF( التعافي

الفیضانات لتتماشى على نحو مالئم مع عملیات التخطیط باستمرار على مواءمة جھود التخفیف من حدة   GLOیعمل  
 الحكومیة القادمة لمواجھة الفیضان.

 تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم النظام الخاص ب

) شریكا قیما خالل تطویر جھود التعافي والتخفیف طویلة TAMUSتكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم ( تأصبح
ر ھذا النظام واحًدا من أكبر مؤسسات التعلیم العالي في البالد وسوف تكون میزانیتھ أكثر من األجل في الوالیة. ویعتب

حالیًا في خدمات الغابات الخاصة  GLOجامعة والوكاالت الحكومیة المتعددة. ویشارك  11ملیار دوالر و  6.3
 التابعة لتكساس أي أند إم، وغیرھا من خدمات اإلرشاد. AgriLifeبتكساس إیھ آند إم وھیئة اإلرشاد من 

وشركائھا في مستجمعات المیاه  AgriLifeوكانت الشراكة الرئیسة خالل ھذه الفترة من خالل ھیئة اإلرشاد من 
) التعلیم والتوعیة للحكومات المحلیة TCWPالمحلیة بتكساس. یوفر شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس (

واطنین بشأن آثار استخدامات األراضي على الحد من المخاطر وعلى حالة مستجمعات المیاه وجودة المیاه. یعمل والم
على نموذج منح األراضي الخاص بالبحث الجامعي المتكامل  TCWPشركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس 

، وغیرھا )TAMUSیھ أند إم یونیفیرسیتي سیستم (تكساس إوالتعلیم واإلرشاد. حیث إنھم یستخدمون الموارد الخاصة ب
في أیدي مواطني  سرعة على التعافيمن الجامعات في تكساس وفي جمیع أنحاء البالد، لوضع أدوات االستدامة وال

تكساس. كما أنھم یشاركون أیًضا في المنصات البحثیة في ھذه الجامعات للمساعدة في حل المسائل بالغة األھمیة. 
مقاطعة في  254ممثلین من جمیع المقاطعات البالغ عددھا  AgriLifeإلى ذلك، تضم خدمة اإلرشاد من باإلضافة 

 تكساس، مما یوفر إمكانیة التوعیة المحلیة المباشرة من خالل ھؤالء الممثلین.

لصحة إلدارة ا  GIS  طائعلى تطویر تطبیق إلعداد خر  TCWPلقد عمل شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس  
). یمنح ھذا التطبیق المسؤولین المحلیین واألطراف المعنیة والمواطنین القدرة على CHARMالمجتمعیة والموارد (

تحدید وتحلیل المخاطر الحالیة والنمو من خالل اإلفادة الفوریة. وعند استخدام تطبیق إدارة الصحة المجتمعیة والموارد 
CHARM تخطیط قویة وتفاعلیة إلشراك الجمھور وجمع القیم الخاصة بھم فیما  مع أجھزة إضافیة، فإنھ یشكل أداة

یتعلق بمستقبل المجتمع. یتم دعم تطبیق رسم الخرائط بمكتبة من بیانات رسم الخرائط المتعلقة بالتوسع الحضري 
 CHARMموارد والمخاطر الطبیعیة والمرافق الحیویة والموارد الطبیعیة. یمكن لتطبیق إدارة الصحة المجتمعیة وال

تعزیز المعرفة لدى المجتمع المحلي للقیام بتخطیط أفضل على المدى الطویل، كما أنھ یعتبر أداة مثالیة للمجتمعات 
والوكاالت المحلیة وفرق المشروعات. وخالل ورش العمل الخاصة بتطبیق إدارة الصحة المجتمعیة والموارد 

CHARMلتخبر المجتمعات المحلیة وصانعي القرار وتُطلعھم على تحدید  ، تجتمع ھذه المعدات الحاسوبیة والتطبیق
 تأثیرات التخطیط وفرص واستراتیجیات الحد من المخاطر.
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من خالل استكشاف جھود التخفیف الخاصة بالوالیة، تم تحدید برنامج شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس 
TCWP  وخدمة إدارة الصحة المجتمعیة والمواردCHARM  التابعة للبرنامج كشركاء محتملین. انخرطGLO  في

 وأنشأ حالیًا عالقة قویة بحیث ال یقتصر TCWPالتعاون مع برنامج شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس 
فقط بل یمتد للتخطیط للتخفیف طویل المدى التعاون والتنسیق بینھما على موائمة أھداف التخفیف على مستوى الوالیة 

 TCWPإلى مزید من الشراكة مع شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس  GLOوالتأھب للكوارث. ویتطلع 
المنح اإلجمالیة وشرع في دمج أدواتھ للوصول إلى مجموعة متنوعة من المقاطعات المؤھلة للحصول على برامج 

 في جمیع أنحاء الوالیة. CDBG-MITف التخفی -لتنمیة المجتمعات

تكساس إیھ أند إم یونیفیرسیتي أصبح لدى فقد  - TCWPباإلضافة إلى شركاء مستجمعات المیاه المحلیة في تكساس 
مجموعة متنوعة من المعاھد والبرامج واألبحاث األخرى التي تتوافق مع مھمة مكتب األراضي  )TAMUسیستم (

 ویشمل ما یلي:. GLO العامة

 ) مركز الحد من المخاطر والتعافي منھاHRRC مركز الحد من المخاطر والتعافي منھا :(HRRC 
ھو عبارة عن معھد متعدد التخصصات یضم المھندسین المعماریین والمخططین وعلماء االجتماع 
ومحللي السیاسات واالقتصادیین ومھندسي الحدائق والمھندسین؛ حیث یركز ھؤالء الباحثون على 

یھدف  تحلیل المخاطر والتأھب للطوارئ واالستجابة لھا والتعافي من الكوارث وتخفیف المخاطر.
إلى زیادة إدراك اآلثار التي تحدثھا المخاطر على  HRRCكز الحد من المخاطر والتعافي منھا مر

  البشریة وعلى البیئة وذلك من خالل األبحاث الخاصة بھم.

  المجتمعات المستھدفة في تكساس: یوفر برنامج تعلم تقدیم الخدمة ھذا خدمات التخطیط لمجتمعات
یة والتدریب وورش العمل الخاصة بالمشاركة الجماھیریة. ویتضافر تكساس بما في ذلك المساعدة الفن

أعضاء ھیئة التدریس والطالب معًا لتقدیم ھذه الخدمات بھدف إنشاء مجتمعات محلیة مستدامة في 
 جمیع أنحاء والیة تكساس.

 معھد المجتمعات المحلیة المستدامة: على غرار مركز الحد من المخاطر والتعافي منھا HRRC ،
ھدف معھد المجتمعات المحلیة المستدامة إلى إنتاج أبحاث تحویلیة تقدم حلوًال لمجتمعات أكثر استدامة ی

أفضل الممارسات في التخطیط للتخفیف  األساسیات: ما وراءومفعمة بالحیویة. لقد ساعدوا في تألیف 
للمجتمعات المحلیة حول كیفیة وضع خطط فعالة للتخفیف من حدة والتي تقدم المشورة  المحلي،

 المخاطر.

  تعاون المجتمعات المحلیة وقدرتھا على التكیف: یقع ھذا التعاون بین برنامج جامعة تكساس لمنحة
) والمجتمعات المستھدفة في تكساس. یوفر ھذا Texas Sea Grant College Programالبحر (

ویقدم المساعدة الفنیة للتخطیط والتوعیة والتعلیم  سرعة على التعافيبحاث الالتعاون منًحا صغیرة أل
التي تستھدف المجتمعات الساحلیة، ال سیما مدیري الموارد ومخططي استخدام األراضي ومدیري 

 الطوارئ الذین یتعاملون مع التخفیف من حدة المخاطر.

في تعزیزھا أو تشكیلھا مع مؤسسات  GLOأحد األنواع فقط للشراكات الحالیة والمحتملة التي یأمل  TAMU مثلت
 التعلیم العالي في جمیع أنحاء والیة تكساس.

 لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه في تكساس

) معلومات عن األھلیة للحصول على التمویل أو المساعدة TWICCتوفر لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه في تكساس (
الفنیة ألنظمة المیاه التي تواجھ مشكلة في البنیة التحتیة أو في االمتثال وقد اضطلعت بدور أقوى في مساعدة المجتمعات 

http://mitigationguide.org/
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تھا. تمثل لجنة في جمیع أنحاء الوالیة على الحصول على كل من االعتماد المالي للتعافي من الكوارث والتخفیف من حد
جھدًا تعاونیًا من قبل الوكاالت الحكومیة على المستوى الفیدرالي  TWICCتنسیق البنیة التحتیة للمیاه في تكساس 

ومستوى الوالیة ومقدمي المساعدة الفنیة لتعزیز العملیة الفعالة الستراتیجیات التمویل المستدامة والمبتكرة وذات التكلفة 
 GLOیة التحتیة لمیاه الشرب والصرف الصحي التي تحمي الصحة والسالمة العامة. یحضر المعقولة لمشاریع البن

التي تنعقد على نحو منتظم لتقدیم نظرة متعمقة  TWICCاجتماعات لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه في تكساس 
ولمواصلة  CDBG-MITخفیف الت -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتوتحدیثات حول تدفق التمویل القادم لبرامج 

  إطالع األعضاء على برامج التعافي من الكوارث والتخفیف من حدتھا.

 التنسیق المحلي 

 مجالس الحكومات

) أو المجالس أو اللجان اإلقلیمیة التي تضم COGs(  مجالس الحكوماتمجلًسا من    24تضم والیة تكساس ما مجموعھ  
عبارة عن التقسیمات   COGs مجالس الحكوماتمقاطعة ومدینة ومنطقة خاصة.    254مجموعة متنوعة من كافة الـ 

من قانون الحكم المحلي بوالیة تكساس. تم عقد ھذه المجالس لتوجیھ  391الفرعیة السیاسیة للوالیة بموجب الفصل 
إلجراء التخطیط  COGs مجالس الحكوماتوتقدیم الخدمات وتحسین الكفاءة في األقالیم. تم تخویل  التنمیة الموحدة 

ومساعدة الحكومات المحلیة في تنفیذ الخطط والتعاقد مع الحكومات على المستوى المحلي ومستوى الوالیة والمستوى 
لمساعدة الحكومات المحلیة في حل المشاكل الفیدرالي وغیرھا من الوكاالت العامة والخاصة لتوفیر خدمات محلیة و

أیًضا كوسطاء بین الحكومات على المستوى الفیدرالي وعلى مستوى  COGs مجالس الحكوماتالحكومیة. تعمل 
الوالیة وعلى المستوى المحلي أثناء مراجعة طلبات التقدم للحصول على منح المساعدات على المستوى الفیدرالي 

اخیص النفایات الصلبة والتعقیب علیھا. وبالرغم من أن األنشطة تختلف من منطقة ألخرى وعلى مستوى الوالیة وتر
إال أن األنشطة المعھودة تتضمن التخطیط للنمو االقتصادي واإلمداد بالماء وجودة الماء والھواء والنقل والتأھب 

لعدالة الجنائیة والتدریب على إنفاذ القانون للطوارئ وتنفیذ استراتیجیات األمن الداخلي اإلقلیمیة وتنفیذ استراتیجیات ا
  اإلقلیمیة وتحسینھا وتقدیم الخدمات االجتماعیة. 911والحفاظ على أنظمة 

) تتبع إدارة EDDیمثل منطقة تنمیة اقتصادیة معیّنة فیدرالیًا ( مجالس الحكوماتعلى سبیل المثال، كل مجلس من 
). تساعد الھیئات متعددة االختصاصات في قیادة عملیات تخطیط التنمیة EDAالتنمیة االقتصادیة بالوالیات المتحدة (

االقتصادیة القائمة على أساس محلي والموجھة إقلیمیًا والتي تعزز مشاركة القطاع العام والخاص والقطاعات غیر 
یة الشاملة للتنمیة الربحیة إلنشاء مخطط استراتیجي للتعاون اإلقلیمي. یُعرف ھذا المخطط اإلستراتیجي باالستراتیج

 ) وھو عبارة عن خطة للتنمیة االقتصادیة على الصعید اإلقلیمي.CEDSاالقتصادیة (

مكتب المحافظ في تحدید أولویات وتنفیذ برنامج منحة األمن  COGs مجالس الحكوماتباإلضافة إلى ذلك، تساعد 
التأھب الوطني من خالل دعم وتحقیق وتوفیر بناء القدرات ، والذي یلعب دوًرا مھًما في تنفیذ نظام  (HSGPالداخلي (

. كما أنھا تعمل على سرعة على التعافياألساسیة الضروریة لتحقیق ھدف التأھب الوطني لوالیة تتمتع باألمان وال
عیة في تحدید األولویة وإدارة عدم استحقاق أموال برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات التابع لإلدارة الزرا

 .تكساس
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) ھي جمعیة للمجالس التابعة للحكومة على مستوى الوالیة یكون تركیز TARCجمعیة تكساس للمجالس اإلقلیمیة (
أعضاؤھا على تحسین مستوى المعیشة من خالل االستراتیجیات والشراكات والحلول اإلقلیمیة. تقوم جمعیة تكساس 

دیم المساعدة الفعالة للحكومات المحلیة في جمیع أنحاء بمساعدة المجالس اإلقلیمیة على تق TARCللمجالس اإلقلیمیة 
والیة تكساس من خالل تبادل أفضل الممارسات وتثقیف الجمھور وتمثیل المجالس أمام الوكاالت والھیئات التشریعیة 

 ، عملت جمعیة تكساس للمجالس1973على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالیة وعلى المستوى الفیدرالي. منذ عام  
على تعزیز قدرات المجالس األعضاء مع توفیر منتدى لتبادل األفكار. تخضع جمعیة تكساس للمجالس   TARCاإلقلیمیة  
لإلدارة من قبل مجلس سیاسات من المسؤولین المنتخبین المحلیین، بما في ذلك قضاة المقاطعات  TARCاإلقلیمیة 

  المدینة في ھذه المناطق.والمفوضین ورؤساء البلدیات وأعضاء مجلس 

وأجرى مجموعة متنوعة من جھود  TARCعلى عالقة وثیقة مع جمعیة تكساس للمجالس اإلقلیمیة  GLOحافظ 
. وھناك CDBG-MIT التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالتوعیة بعد اإلخطار المرتبط بصنادیق برامج 

بھ مقاطعة مؤھلة لبرامج  -في تكساس  COGsلس تابع للحكومة مج 24من إجمالي  -) مجلس 23ثالثة وعشرون (
ورش عمل  GLO. على مدار العام الماضي، عقد  CDBG-MIT التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

مجلًسا في جمیع   23تقریبًا والبالغ عددھا    COGs  مجالس الحكوماتلألطراف المعنیة وأجرى مكالمات ھاتفیة مع كافة  
إلعالم  TARCء الوالیة، وألقى خطابات في االجتماعات الربع سنویة ألعضاء جمعیة تكساس للمجالس اإلقلیمیة أنحا

المشاركین بالتمویل المتعلق بالتخفیف. لقد كان ھذا الجھد شامالً لضمان موائمة جھود التخفیف في كافة أنحاء المساحة 
وجمعیة تكساس  COGs مجالس الحكوماته العالقة مع على ھذ GLOالجغرافیة الشاسعة في تكساس سوف یحافظ 

  /https: /Axregionalcouncil.org/regional-councils :(TARC) جمعیة تكساس للمجالس اإلقلیمیةالمصدر: 
 برنامج التنشیط والتنمیة المجتمعیة:  -مكتب األراضي العامة بتكساس 

  NAD 1983 نظام رسم الخرائط على مستوى والیة تكساس
 2019أبریل  3تاریخ 

 مجلس الحكومات
 مقاطعة

 

 

 

 

 لمجالس التابعة للحكومة في تكساس ا
 (PRPC) لجنة التخطیط اإلقلیمي في بانھاندل

 (SPAG) رابطة سھول الجنوب للحكومات
 (PRPC) لجنة التخطیط اإلقلیمي في نورتكس
 (NCTCOG) مجلس حكومات شمال وسط تكساس 

 (ARK-TEX) مجلس حكومات منطقة آرك تكس
 (ETCOG) مجلس حكومات شرق تكساس

 (WCTCOG) مجلس حكومات غرب وسط تكساس 
 (RGCOG)  مجلس حكومات ریو جراندي 

 (PBRPC) لجنة التخطیط اإلقلیمي لحوض برمیان
 (CVCOG) مجلس حكومات كونشو فالي

 (HOTCOG) مجلس حكومات ھارت أوف تكساس
 (CAPCOG) مجلس الحكومات لمنطقة العاصمة
 (BVCOG) مجلس وادي برازوس للحكومات 

 (DETCOG) مجلس الحكومات لشرق تكساس العمیق
 (SETRPC) لجنة التخطیط اإلقلیمي لجنوب شرق تكساس 

 (H-GAC) جالفیستون-مجلس منطقة ھیوستن
 (GCRPC) لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبي

 (AACOG) كومات منطقة أالمو مجلس ح
 (STDC) مجلس تنمیة جنوب تكساس 

 (CBCOG) مجلس حكومات المنحنى الساحلي
 (LRGVDC) مجلس تنمیة وادي ریو جراندي األدنى

 (TEXOMA) مجلس حكومات تیكوما
 (CTCOG) مجلس حكومات وسط تكساس 

 ) MRGDCمجلس تنمیة ریو جراندي األوسط ( 

 أمیال 
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 CDBG-MIT التخفیف -طوال مدة كافة برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات TARCللمجالس اإلقلیمیة 
  الموضحة في خطة العمل ھذه.

 )OneStarالمنظمات التطوعیة الناشطة في مواجھة الكوارث / مؤسسة وان ستار (

إلشراك المنظمات التطوعیة الحكومیة الناشطة في مواجھة الكوارث  OneStarمع مؤسسة وان ستار  GLOیعمل 
)VOADs طوال السنوات العدیدة الماضیة. مؤسسة وان ستار (OneStar -  التي تم إنشاؤھا في األصل باسم مركز

ممثل للجھات التطوعیة المحایدة ھي مؤسسة معترف بھا على مستوى الوالیة ك  -  1976تكساس للعمل التطوعي في عام  
غیر الھادفة للربح والقائمة على أساس دیني، كما أنھا شریك عمل حسن السمعة للمؤسسات والھیئات الحكومیة وأوساط 

استعدادًا لبرنامج  - GLOاألعمال التجاریة المرتبطة باالستجابة للكوارث والتعافي منھا والتخفیف من حدتھا. تعاون 
لضمان نشر مطبوعات   OneStarمع مؤسسة وان ستار    -  CDBG-MIT التخفیف    -یة لتنمیة المجتمعاتالمنح اإلجمال

 VOADsاإلخطار والدراسات االستقصائیة المتعلقة بھ على كافة المنظمات التطوعیة الناشطة في مواجھة الكوارث 
- وغیرھا من المنظمات األخرى.
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 عامة شروط  3

 وتعزیرھاتنسیق مشاریع التخفیف  
في مواجھة المخاطر الحالیة والمستقبلیة. یتوائم كل  سرعة على التعافيمن ال GLOتعزز برامج التخفیف التابعة ل

برنامج من برامج التخفیف مع التحسینات األخرى المخطط لھا في رؤوس األموال على المستوى الفیدرالي أو على 
یجب أن یصف كل طلب خاص بمشروع مقترح كیفیة قیام المشروعات   مستوى الوالیة أو المستوى اإلقلیمي أو المحلي.

طویلة األجل و (ب) الموائمة مع التحسینات األخرى المخطط لھا  سرعة على التعافيالمقترحة بما یلي: (أ) تعزیز ال
لیة) في رأس المال و (ج) تشجیع التخطیط على المستوى المجتمعي واإلقلیمي (على سبیل المثال، عدة سلطات مح

 لجھود التعافي من الكوارث الحالیة والمستقبلیة واالستثمارات اإلضافیة للتخفیف.

-CDBG التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المستفیدین الفرعیین على زیادة اعتمادات برامج المنح اإلجمالیة  GLOیشجع 
MIT  والخاصة والجھات غیر الربحیة من خالل التمویل الذي تقدمھ الجھات الفیدرالیة األخرى والجھات المحلیة

بأقصى قدر ممكن.   CDBG-MIT  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  الستخدام االعتمادات المحدودة لبرامج المنح اإلجمالیة  
تقریًرا عن زیادة االعتماد المالي في النظام الخاص بنظام تقدیم التقاریر عن  GLOسوف یقدم مكتب األرضي العامة 

  .)DRGR( كوارثمنحة التعافي من ال

یمكن استخدام االعتمادات المالیة للمتطلبات المناظرة أو للمشاركة أو المساھمة في أي برنامج فیدرالي آخر عند 
. ویشمل ذلك البرامج أو األنشطة التي تدیرھا التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  استخدامھا لتنفیذ نشاط مؤھل للمنح اإلجمالیة  

. بموجب القانون، USACEسالح المھندسین بالجیش األمریكي أو  FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
المنح اإلجمالیة ، فإن مبلغ صنادیق )(أ 105كمالحظة إلى  HCD(المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

األشخاص  نزوح  دوالر أو أقل. 250,000) الذي یساھم في مشروع ھو CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة 
 و/أو الھیئات 

 نزوح األشخاص و/أو الھیئات 
للعمل على تقلیل تھجیر األشخاص و/أو الھیئات التي من الممكن أن تكون قد تأثرت باألنشطة الواردة في خطة العمل 

ح بالتنسیق مع الوكاالت األخرى بالوالیة والحكومات المحلیة والمنظمات المحلیة غیر الھادفة للرب GLOھذه، سیعمل 
تلبیة  GLOعلى ضمان تقلیل التھجیر. ومع ذلك، إذا تسببت أیة مشروعات مقترحة في نزوح األشخاص، سیضمن 

وقانون سیاسات اقتناء الممتلكات العقاریة ) URA(المتطلبات المنصوص علیھا في قانون مساعدة االنتقال الموحد 
 بصیغتھ المعدلة.

) (أ) من قانون اإلسكان 2(د) ( 104 البند رقمرحیل لمكان آخر والواردة بوقد تم التنازل عن متطلبات المساعدة في الت
إلى الحد الذي تختلف فیھ عن  CFR 42.350قانون اللوائح الفیدرالیة من  24والبند ) HCDA(ة مجتمعیوالتنمیة ال

وتعدیالتھا  24الجزء  CFR قانون اللوائح الفیدرالیةمن  49متطلبات ھیئة التنمیة الحضریة واللوائح التنفیذیة بالبند 
الواردة بموجب إشعار األنشطة المتعلقة بالتعافي من الكوارث. بدون ھذا التنازل فسوف توجد بعض االختالفات بشأن 

) والوكالة HUDالمساعدة على االنتقال المرتبطة باألنشطة الممولة عادة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
) (على سبیل المثال، االقتناء واالنتقال لمكان آخر). تخضع كال من التمویالت FEMA( الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

قانون ) لشروط  CDBG) والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (FEMAالواردة من الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
(د)  104) تخضع للقسم CDBGالمجتمعات (إال أن تمویالت المنح اإلجمالیة لتنمیة ، URAمساعدة االنتقال الموحد 

) ال تخضع لھا. تشترط ھیئة التنمیة الحضریة أن یكون FEMAبینما تمویالت الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
شھًرا. وعلى العكس من ذلك، یسمح  42الشخص المنتقل مؤھًال لتلقي مبالغ مساعدات إیجاریة تغطي فترة تصل إلى 

) للشخص المنتقل منخفض الدخل االختیار بین إعانات اإلیجار المقدمة من ھیئة التنمیة الحضریة (د 104 البند رقم
(د)  104شھًرا. یضمن االستثناء من متطلبات الفقرة  60ومدفوعات المساعدات اإلیجاریة التي تحسب على مدار 
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وتطبیق الئحتھ التنفیذیة كمعیار وحید   URAالتعامل بشكل موحد وعادل عن طریق إنفاذ قانون مساعدة االنتقال الموحد  
 للمساعدة على االنتقال بموجب إشعار السجل الفیدرالي.

الخطوات   GLO). سیتخذ  RARAPالخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال الخاصة بھ (  GLOسوف یتبع  
المباشر وغیر المباشر لألشخاص من منازلھم: التالیة وسیطلب من المستفیدین الفرعیین والمطورین التقلیل من النزوح  

تخطیط أنشطة البناء والتشیید للسماح للمستأجرین بالبقاء في وحداتھم ألطول فترة ممكنة، وذلك من خالل إعادة تأھیل 
النزوح الوحدات أو المباني الخالیة أوالً وإعطاء األولویة إلعادة تأھیل اإلسكان حیثما أمكن بدالً من الھدم وذلك لتجنب 

وتبني سیاسات لتحدید وتخفیف النزوح الناتج عن استثمار القطاع العام المكثف في األحیاء واعتماد سیاسات تقییم 
لتقلیل تأثیر زیادة تقییمات ضریبة الممتلكات على السكان المالكین من  -مثل خطط دفع الضرائب المؤجلة  -الضرائب 

ق التنشیط أو أن تستھدف فقط تلك الممتلكات التي تعتبر أساسیة لتلبیة ذوي الدخل المنخفض أو المستأجرین في مناط
 احتیاجات المشروع أو نجاحھ.

 الحد األقصى للمساعدة 
،  4.4في القسم برامج التخفیف من حدة الكوارث وارد في كل من الحد األقصى للمساعدة المتاحة للمستفیدین الفرعیین إن 

وفیما یتعلق بكافة أنشطة اإلسكان واالستحواذ، تقرر إرشادات  . )GLOاألراضي العامة (استخدام االعتمادات المالیة لمكتب 
إذا تجاوزت المبالغ  GLOـ الحد األقصى لمساعدة اإلسكان. ینبغي تقدیم طلب تنازل ل GLOـ اإلسكان الخاصة ب

بتقییم كل طلب من  GLO. سوف یقوم GLOالقصوى للمساعدات في اإلسكان للمتلقي الفرعي المبلغ المحدد من ِقبَل 
االستثناءات  GLOطلبات التنازل عن مساعدات اإلسكان فیما یتعلق بفعالیتھا في التكلفة االقتصادیة. سوف یدرس 

 ورة لتوفیر سكن معقول ألحد األفراد من ذوي اإلعاقة.الخاصة بالحد األقصى للمنح عند الضر

 البنیة التحتیة الطبیعیة 
المشروعات التي تدمج الحلول القائمة على الطبیعة والبنیة التحتیة الطبیعیة أو صدیقة البیئة في اختیار  GLOسیشجع 

 GLO. سیشجع CDBG-MIT التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتو / أو تصمیم المشروعات الخاصة ب
المستفیدین الفرعیین على النظر في البنیة التحتیة الطبیعیة أثناء عملیة اختیار المشروع (على سبیل المثال، البدائل 
وتحلیل التكالیف والفوائد). سیختار البرنامج الخاص بقدرة السواحل على التكیف مشروًعا من الخطة الخاصة بقدرة 

اس على التكیف. تدعو الخطة الخاصة بقدرة السواحل الرئیسیة في تكساس على التكیف إلى السواحل الرئیسیة في تكس
اتباع نھج متوازن في إدارة الموارد الساحلیة التي تركز على قدرة المجتمعات المحلیة على التكیف وصحة وسالمة 

ائم على الطبیعة ("البنیة التحتیة صدیقة البیئة والنمو االقتصادي وذلك من خالل التوصیة بمشاریع تتراوح بین النوع الق
البیئة") مروًرا بالنوع القائم على البنیة الھیكلیة ("البنیة التحتیة الرمادیة") وحتى المشاریع والخطط والسیاسات 

 والبرامج والدراسات غیر اإلنشائیة لتوظیف نھج دفاعي متعدد للتخطیط الساحلي.
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 حمایة األشخاص والممتلكات 

 البناء  ودةج  معاییر 3.5.1

إجراء كل من عملیات معاینة الجودة والتأكد من االمتثال للقوانین على جمیع المشاریع. سوف تكون   GLOسوف یطلب  
ویدعم  GLOھناك حاجة لمعاینة الموقع على جمیع المشاریع لضمان الجودة واالمتثال لقوانین البناء. وسوف یشجع 

خفیف من مخاطر المجازفة بسبب ارتفاع مستوى جھود المتلقین الفرعیین لتحدیث وتعزیز قوانین االمتثال المحلیة للت
سطح البحر والریاح العاتیة واندفاع تیار العواصف والفیضانات حیثما ینطبق ذلك. في تطبیق المشروع، سوف یقدم 

 GLOالمتلقون الفرعیون شرحا لكل من القوانین الحالیة والمستقبلیة المخططة للتخفیف من مخاطر المجازفة. وسیقدم 
 تقنیة حول أمثلة لقوانین تخفیف مخاطر المجازفة.إرشادات 

بالنسبة لجھود التخفیف من حدة الفیضانات: یجب على المستفیدین الفرعیین مراعاة الریاح العاتیة واستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر  
فیضانات وتواتر وقوة ظواھر ھطول  وضمان إدارة السھول الفیضیة واألراضي الرطبة بشكل مسؤول بناًء على تاریخ جھود التخفیف من ال

 األمطار. 

یجب أن تفي جمیع عملیات إعادة التأھیل (التي تستوفي تعریف التحسن الملموس)، أو إعادة التشیید أو البناء الجدید 
) "نجمة 1بالمعیار الصناعي المعترف بھ الذي حصل على اعتماد بموجب برنامج واحد على األقل من البرامج التالیة: (

) المجتمعات 2) (المنازل المعتمدة أو شاھقة االرتفاع الخاصة باألسر المتعددة) أو (ENERGY STARاقة" (الط
) (اإلنشاءات الجدیدة أو المنازل LEED) الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة (3صدیقة البیئة التابعة للمؤسسات أو (

) المعیار الوطني للمباني 4لقائمة أو تطویر األحیاء)، أو (أو المباني متوسطة االرتفاع أو تشغیل وصیانة المباني ا
التوجیھات  GLOوإلعادة تأھیل المباني السکنیة غیر المتضررة بشکل کبیر، سوف یتبع   .ICC-700صدیقة البیئة 

دارة بحسب إ CPDالعامة إلى الحد الممكن تطبیقھ کما ھو محدد في قائمة تعدیل العمران األخضر الُمَراِعي للبیئة 
، إلى أقصى حد ممكن GLO). وفیما یتعلق بمشاریع البنیة التحتیة، سوف یشجع HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 .CPD عملیا، على تنفیذ ممارسات العمران األخضر الُمَراِعي للبیئة

 اإلسكان  مقاولین معاییر 3.5.2

اإلسكان وتشجیع المستفیدین الفرعیین على القیام معاییًرا للحصول على التأھیل بالنسبة لمقاولي  GLOسوف یضع 
بنفس الشيء. وستشمل ھذه المعاییر، على سبیل المثال ال الحصر، المعلومات المتعلقة بالھیكل التنظیمي للشركة 

 ) مشاریع البناء األخیرة التي تم إنجازھا أو الزالت جاریة على مدى السنوات3) القدرة على األداء، و (2وقدراتھا، (
) دلیل على التغطیة 6) بیانات مالیة عن العامین الماضیین، و (5) حجم سندات السداد واألداء و (4الخمس الماضیة، و (

 ) وثائق تسجیل األعمال والشھادات والتراخیص.7التأمینیة، و (

عقود الفیدرالیة المبینة ولضمان المنافسة الكاملة والمفتوحة، یطلب من المتلقین الفرعیین اتباع مواصفات المشتریات وال
بمراقبة مشتریات المتلقین  GLO. وسوف یقوم CFR 200.318 - 200.326 قانون اللوائح الفیدرالیةمن  2في البند 

فترة الضمان ما بعد البناء لإلسكان؛ وسیتم ضمان جمیع األعمال التي یؤدیھا المقاول  GLOالفرعیین. سوف یطلب 
 لمدة سنة واحدة.
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 والصیانة خطط التشغیل 
یجب أن یحدد كل مشروع مقترح في تقدیم الطلبات للمشاریع خطة تشغیل وصیانة طویلة األجل للبنیة التحتیة ومشاریع 

. یجب CDBG-MIT التخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمرافق العامة التي تحصل على تمویل من صنادیق  
المنح اإلجمالیة تمویل التشغیل والصیانة طویلة األجل بالنسبة لمشاریع  أن یصف تقدیم الطلب للمشروع المقترح كیفیة

 .CDBG-MIT التخفیف -لتنمیة المجتمعات

 التحقق من التكلفة 
على المھندسین الحاصلین على تراخیص والمسؤولین عن تبریر میزانیة   GLOبالنسبة لمشاریع البنیة التحتیة، سیعتمد  

المنح اإلجمالیة لتنمیة المشروع ومتطلبات قانون البناء والحد األقصى لتمویل المشاریع المؤھلة للحصول على 
د المستفیدین الفرعیین على دراسة تكالیف ومزایا المشروع عن GLO. ویشجع CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات

 GLO. قد یستخدم  CDBG-MIT التخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاختیار المشاریع المؤھلة للحصول على  
مھندًسا مستقًال ومؤھًال من جھة خارجیة أو مدیر إنشاء أو غیره من المھنیین (على سبیل المثال، مقدّر التكلفة) للتحقق 

ت في التكالیف التي تطرأ على العقد (مثل طلبات التغییر) أثناء التنفیذ من أن تكالیف المشروع المخطط لھا والتغییرا
معقولة. تخضع المشروعات المقترحة لمراجعة للطلب والتي تشمل التحقق من التكالیف. سوف تطالب كافة المشاریع 

  ).BCAالمحددة التي یغطیھا البرنامج بإجراء تحلیل للتكالیف والمزایا (

حدود اإلنفاق القصوى القابلة للتطبیق للحد األقصى   GLOكان، تحدد إرشادات اإلسكان الخاصة ببالنسبة ألنشطة اإلس
 لإلسكان لتستخدم كتدابیر للتحكم في التكالیف.

 معاییر التعلیة 
معاییر االرتفاع التالیة على المباني الجدیدة وإصالح األضرار الجوھریة أو التحسین الجوھري للمنشآت  GLOیطبق 

الموجودة بالمنطقة المعروفة بأنھا منطقة معرضة لخطر الفیضانات أو ما یعادلھا في مصدر بیانات الوكالة الفیدرالیة 
) جمیع المنشآت، على 1(ب) ( CFR 55-2 قانون اللوائح الفیدرالیةمن  24) الواردة بالبند FEMAإلدارة الطوارئ (

، المصممة أساًسا لالستخدام السكني وتقع في 1-59الجزء  CFR اللوائح الفیدرالیةقانون من  44النحو الوارد في البند 
سنویًا) والتي تتلقى مساعدات من أجل تجدید المباني، أو بالمئة  1عام (أو  100السھول الفیضیة التي یبلغ عمرھا 

 CFR انون اللوائح الفیدرالیةقمن  24إصالح الضرر الجسیم، أو القیام بتحسینات ضخمة، كما ھو وارد بموجب البند 
فیضان قدم على األقل فوق ارتفاع  2)، یجب أن تكون مرتفعة مع الطابق السفلي والبدروم بمقدار 10(ب) ( 55-2

ارتفاع فیضان . یجب أن تكون الھیاكل متعددة االستخدامات التي ال توجد بھا وحدات سكنیة وال سكانًا تحت القاعدة 
) بموجب FEMAرة وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات التابعة للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (مرتفعة أو مغموالقاعدة  

قدم  2) أو المعیار التالي، على أن یصل ارتفاعھ إلى ii) (3(ج) ( CFR 60-3 قانون اللوائح الفیدرالیةمن  44البند 
 .ارتفاع فیضان القاعدة على األقل أعلى 

ییر الوالیة والقواعد المحلیة والقبلیة إلدارة السھول الفیضیة التي تتجاوز ھذه المتطلبات، بما في سیتم اتباع قوانین ومعا
 ذلك االرتفاع والنكسات والشروط المتراكمة لألضرار الجسیمة. 

في  دوالر لتعلیة منازل األسرة الواحدة التي تقع 60,000الحد األقصى لتكالیف تعلیة المباني القائمة بقیمة  GLOحدد 
دوالر للمقاطعات غیر الساحلیة. تم وضع الحد األقصى لتكالیف التعلیة ھذه مراعاة  35,000المقاطعات الساحلیة و

لبرامج إعادة تأھیل اإلسكان وإعادة التشیید المستفیدة من   GLOلتكالیف التعلیة المرتبطة بالبرامج السابقة التي وضعھا  
. وسوف تتطلب تكالیف زیادة ارتفاع المباني  CDBG-DR التعافي من الكوارث  -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة 
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. تؤخذ متطلبات االرتفاع في االعتبار عند تحدید GLOأعلى من ھذه الحدود القصوى المحددة تقدیم طلب تنازل إلى 
ندما تزید تكالیف إصالح المنزل ما إذا كان سیتم إعادة تأھیل أو إعادة بناء المنزل. بشكل عام، سیتم إعادة بناء المنزل ع

دوالر، وربما یتضمن االستثناء من ذلك أحد المنازل التي تم تحدیدھا على أنھا مستوفیة ومؤھلة للسجل  65,000عن 
إعادة تقییم الحدود القصوى لتكالیف التعلیة أثناء التنفیذ بناًء على متوسط  GLOالوطني للمناطق التاریخیة. یجوز ل

 بطة بتعلیة منازل األسرة الواحدة وعلى أساس كل حالة بمفردھا وحسب الحاجة.التكالیف المرت

یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة للفیضانات وفقًا لمعاییر 
) من قانون 3(ج) ( 60.3بند  44للفقرة  وفقًا FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ مقاومة الفیضانات الخاصة ب

 1عام ( أو  100أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین فوق مستوى السھل الفیضي على مدار  CFRاللوائح الفیدرالیة 
 CFRبالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة اإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 

)، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفیضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل 3(ب) ( 55.2بند  24رقم 
 الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئبالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500الفیضي على مدار 

FEMA أقدام. في حالة عدم توافر  3عام بمقدار  100ضي لمدة ) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفی
عام، فالبد أن  100عام، وكان اإلجراء الحرج في السھول الفیضیة لمدة  500مستوى أو ارتفاع السھل الفیضي لمدة 

لمدة أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي  3یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار 
عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا "نشاط توجد معھ مجرد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة   100

للغایة، ألن مثل ھذه الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 
رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات اإلطفاء وخطوط  المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور

  المرافق الرئیسیة.

الحدود القصوى لتكلفة التعلیة الخاصة بالمستحدثات اإلیجاریة لألسر المتعددة والبنیة التحتیة (المرافق  GLOلم یضع 
على المھندسین  GLOمعقولة، سیعتمد العامة والتحسینات العامة و / أو المباني غیر السكنیة). لتقییم تكالیف التعلیة ال

الحاصلین على تراخیص والمسؤولین عن تبریر میزانیة المشروع ومتطلبات قانون البناء والحد األقصى لتمویل 
 GLO. ویشجع CDBG-MIT التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمشاریع المؤھلة للحصول على 

المنح اإلجمالیة المستفیدین الفرعیین على دراسة تكالیف ومزایا المشروع عند اختیار المشاریع المؤھلة للحصول على 
 .CDBG-MIT التخفیف -لتنمیة المجتمعات

 عملیات الطعن واالستئناف 
ت. وتسري للشكاوى والطعون في الوقت المناسب وبطریقة مھنیة للمحافظة على مستوى جودة العملیا GLOیستجیب  

على الطعون المقدمة من مالكي المنازل والمقاولین والمدن والمقاطعات وسلطات اإلسكان  GLOعملیات طعون 
لمالكي المنازل من خالل التنسیق مع المتلقي الفرعي و / أو المقاول السكني  GLOوالكیانات األخرى. ویستجیب 

 واجب التطبیق لحل المشاكل.

 GLO. وعند استالم شكوى أو طعن، یستجیب  GLOلومات بسجل لكل شكوى أو طعن یتلقاه  یتم االحتفاظ في ملف للمع
یستخدم  GLOیوم عمل حیثما یمكن تطبیق ذلك. من أجل النفعیة، فإن  15إلى مقدم الشكوى أو المستأنف في غضون 

اإللكتروني والرسائل البریدیة  االتصاالت الھاتفیة باعتبارھا الطریقة الرئیسیة لالتصال، وسیتم استخدام رسائل البرید
 حسب الضرورة لتوثیق المحادثات ونقل الوثائق.

یجب أن تتم طباعة المعلومات حول حقوق مقدم الشكوى وكیفیة تقدیم شكوى على جمیع تطبیقات البرنامج، والتوجیھات 
بجمیع اللغات المحلیة، بالشكل  ، والمواقع اإللیكترونیة للمتلقین الفرعیینGLOالعامة، والموقع اإللیكتروني العام ل
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بشأن الشكوى إلى مقدمي الشكاوى كتابیاً كجزء من  GLOالمناسب والمعقول. یجب تقدیم إجراءات الطعن في قرار 
 االستجابة للشكوى.

 متطلبات السد والحاجز 
، یحظر استخدام أموال 2018 فبرایر 9، یوم الجمعة 45838، رقم 84المجلد. كما ورد في إشعار السجل االتحادي، 

السد أو الحاجز خارج النطاق األصلي للبنیة  لتوسیع) CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة 
أنھ إذا قام المستفیدین الفرعیین باستخدام االعتمادات  GLO. وسوف یضمن الكارثةالتي کانت موجودة قبل وقوع 

للحواجز والسدود، فإن المستفیدین الفرعیین سوف  CDBG-MITالتخفیف -المجتمعاتالمالیة للمنح اإلجمالیة لتنمیة 
) تسجیل المدخالت بشأن مثل ھذه البنایات وحفظھا في قاعدة البیانات الوطنیة للسدود الخاصة بسالح 1یقومون بـ (

البنایة في برنامج سالح  ) ضمان أن یتم قبول2أو القوائم الوطنیة للسدود و ( USACEالمھندسین بالجیش األمریكي 
) ضمان أن 3( برنامج إعادة تأھیل وتحسین الحواجز)، و ( 84-99 PL (USACE) المھندسین في الجیش األمریكي

). FEMAالتابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (  NFIPیتم اعتماد البنایة من قبل البرنامج الوطني لتأمین الفیضانات  
تقدیم التقاریر عن   موقع الدقیق للكیان والمنطقة المخدومة والمحمیة من قبل الكیان في نظام بتحمیل ال  GLOسوف یقوم  

والحفاظ على توثیق الملف مما یدل على أن الجھة المانحة قد أجرت تقییم للمخاطر   DRGR  منحة التعافي من الكوارث
  لحد من المخاطر.قبل تمویل كیان السیطرة على الفیضانات، وأن االستثمار یتضمن تدابیر ل

 دخل البرنامج 
سوف یخضع أي دخل للبرنامج تم الحصول علیھ نتیجة لألنشطة الممولة بموجب ھذه المنحة لمتطلبات بدیلة من البند 

، والتي تحدد دخل البرنامج. وسوف تیم إعادة إیرادات البرنامج (CFR 570.489 )e قانون اللوائح الفیدرالیةمن  24
، فإنھ یمكن السماح ببقاء دخل GLO. وفقا لتقدیرات GLOالناتجة بموجب عقود فردیة مع المتلقین الفرعیین إلى 

) HUD(البرنامج مع المجتمع لمواصلة جھود اإلصالح. باإلضافة إلى ذلك، حددت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
-CDBGالتخفیف -وجود سبب وجیھ الستثناء یسمح باستخدام محدود لدخل برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

MIT  من قبل المستفیدین من برنامجCDBG-MIT  الذین یمثلون وحدات حكومیة وھذا السبب ھو تشغیل وصیانة
 .CDBG-MIT مشاریع برنامج

 معاییر المراقبة 
) CDBGالرصد والرقابة على نطاق البرنامج لجمیع متطلبات المنحة اإلجمالیة لتنمیة المجتمع (أنشطة  GLOیوفر 

 التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالمطبقة وعلى المتطلبات الفیدرالیة ذات الصلة في إدارتھا لبرنامج 
CDBG-MIT  وسیقدم .GLO طلب من خالل إنجاز المشاریع لضمان المساعدة التقنیة إلى المستفیدین من مرحلة ال

-CDBG التخفیف-استخدام االعتمادات المالیة على النحو المالئم في أنشطة برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
MIT  فضال عن تلبیة أحد األھداف الوطنیة. یتعین على الوالیة التنسیق مع القبیلة الھندیة التي تتمتع بسلطة على ،

 CDBG-MITالتخفیف -المنطقة القبلیة عند تقدیم المساعدة الخاصة ببرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
  للمستفیدین في المناطق القبلیة.

نفقات العقود لضمان الجودة ومنع وكشف والقضاء على االحتیال واإلھدار وإساءة برصد جمیع  GLOوسیقوم 
، من قِبل 2004یولیو  12، والذي تم توقیعھ في RP 36 (EO)االستخدام على النحو الذي صدر بھ األمر التنفیذي 

إلدارة فیما یتعلق محافظ والیة تكساس. وسیشدد المكتب بوجھ خاص على التخفیف من الغش وسوء المعاملة وسوء ا
). باإلضافة إلى SAOبالمحاسبة والمشتریات والمساءلة التي یمكن أیضا أن یحقق فیھا مكتب مدقق حسابات الوالیة (

، 200رقم  CFR قانون اللوائح الفیدرالیةمن  2والممنوحون لمعاییر توجیھیة موحدة من البند  GLOذلك، یخضع 
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البرنامج واإلنفاق السلیم لالعتمادات المالیة من قبل محاسب قانوني معتمد  والتي تشمل مراجعة االمتثال لمتطلبات
). سوف یتم إرسال تقاریر من مكتب مدقق حسابات SAO) أو من قبل مكتب مدقق حسابات الوالیة (CPAمستقل (
 .GLO) إلى مكتب المحافظ، واللجنة التشریعیة، وSAOالوالیة (

قیق المحاسبي یقومون بمراجعة داخلیة مستقلة للبرامج ویمكنھم إجراء مثل موظفون داخلیون للتد GLOویوجد لدى 
أیضا موظفون مستقلون لمراجعة الحسابات یقدمون   GLOھذه المراجعات على ھذه البرامج والمستفیدین من المنح. ول

طر وذلك خطة للمراقبة ولتقییم المخا GLOوكبیر الموظفین. سوف یستخدم  GLOتقاریرھم مباشرة إلى مفوض 
لضمان أن یتم استخدام مخصص التعافي وفقًا للقوانین والقواعد واللوائح على المستوى الفیدرالي وعلى مستوى الوالیة، 
فضال عن المتطلبات المنصوص علیھا في إخطارات السجل الفیدرالي. وستشمل خطة المراقبة أیضا تكرار مراجعة 

حضور التدریب المتعلق باالحتیال المقدم من مكتب التفتیش   GLOب على  المزایا لضمان االمتثال لقانون ستافورد. یج
) وأن یطلب من المستفیدین الفرعیین حضور ھذا التدریب الذي HUDبإدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( OIGالعام 

. CDBG-MIT  التخفیف-المجتمعاتیوفر المساعدة في اإلدارة السلیمة العتمادات منح برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة  
یجب على الوالیة إنشاء ھذه السجالت والحفاظ علىھا وفقًا لما تقتضیھ الضرورة لتسھیل عملیة المراجعة والتدقیق التي 

 التخفیف-اإلسكان والتنمیة الحضریة على إدارة الوالیة لصنادیق برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  إدارة تجریھا  
CDBG-MIT ، بموجب قانون اللوائح الفیدرالیةCFR  ألغراض اإلسكان العادل وتكافؤ 570.493بند  24رقم .

بیانات عن الخصائص العرقیة واإلثنیة والجنسیة  GLO، وفقًا للحاجة، یجب أن تتضمن سجالت (FHEO)الفرص 
 ة واسعة النطاق البنیة التحتی لألشخاص المتقدمین أو المشاركین في البرنامج أو المستفیدین منھ.

 تحتیة واسعة النطاقالبنیة لا 
، إن أي بناء 2018فبرایر  9، الجمعة 45838، رقم 84المجلد. ، FR كما ھو مطلوب بحسب إشعار السجل االتحادي

، مكون من مبنى ذو CFR 5.100 قانون اللوائح الفیدرالیةمن  24جدید أو إعادة تأھیل كبیرة، كما ھو محدد في البند 
من  24أكثر من أربع وحدات تأجیریة فإنھ سوف یشمل تركیب بنیة تحتیة واسعة النطاق، على النحو المحدد في البند 

) موقع البناء الجدید 1، باستثناء الحاالت التي یثبت فیھا الممنوح بالوثائق ما یلي: (CFR  5.100  قانون اللوائح الفیدرالیة
) ستؤدي تكلفة تركیب البنیة التحتیة ذات 2أھیل الكبیرة یجعل من تركیب البنیة التحتیة أمرا غیر ممكناً؛ (أو إعادة الت

) ھیكل السكن 3النطاق الواسع إلى تغییر جوھري في طبیعة برنامجھا أو نشاطھا أو في عبء مالي ال مبرر لھ؛ أو (
  یة واسعة النطاق أمرا غیر ممكناً.الذي سیتم إصالحھ بشكل كبیر یجعل من تركیب البنیة التحت

 االمتثال 3القسم  
والمستفیدین التابعین لھ االمتثال إلى أقصى حد ممكن لكافة  GLOفیما یتعلق ببرامج التمویل الساریة، سوف یضمن 

لدخل االمتثال، بما في ذلك توفیر التدریب والتوظیف والتعاقد، وغیرھا من الفرص االقتصادیة لذوي ا 3لوائح القسم 
المنخفض وذوي الدخل المنخفض بشدة، وخاصة المستفیدین من المساعدة الحكومیة لإلسكان واألنشطة التجاریة التي 
توفر فرًصا اقتصادیة لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة وذوي الدخول المنخفضة بشدة. یمكن الحصول على معلومات 

 الخاص بالسیاسة واإلجراءات. 3إضافیة في القسم رقم 
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 الوالیة تدیره الذي  التخفیف برنامج 4

 خطة العمل 
) الخاص بإدارة اإلسكان 2019أغسطس  30( 45838رقم  84وفقًا لما یقتضیھ إخطار السجل الفیدرالي في المجلد 

) االعتمادات المالیة لبرنامج المنح MOD، یجب أن تصف خطة العمل ھذه طریقة توزیع (HUDوالتنمیة الحضریة 
 GLOوأوصاف البرامج أو األنشطة المحددة التي سینفذھا  CDBG-MITالتخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

مباشرة. تم إجراء تقییم االحتیاجات المتعلقة بالتخفیف (التقییم) لخطة العمل ھذه إلعالم وتوجیھ عملیة تطویر وتحدید 
بجھود توعیة مكثفة لألطراف   GLOطة التخفیف المحددة في خطة العمل ھذه. باإلضافة إلى ذلك، قام  أولویات جمیع أنش

المعنیة تضمنت التشاور مع المواطنین المتضررین والحكومات المحلیة والھیئات الحكومیة واإلقلیمیة وسلطات اإلسكان 
 المنفردة. العامة لتقییم االحتیاجات المتعلقة بالتخفیف الخاصة بالمجتمعات

 تحدد خطة العمل ھذه العناصر التالیة:

i. المناطق المتضررة المؤھلة والمستفیدین الفرعیین؛ 
ii. معاییر األھلیة؛ 
iii.  على ھؤالء المستفیدین الفرعیین؛ اإلعتمادات المالیةالمنھجیة المستخدمة لتوزیع 
iv. األنشطة التي یمكن استخدام التمویل فیھا؛ و 
v. عدم االزدواجیة في المنافع. متطلبات البرنامج، بما في ذلك 

تحدد خطة العمل أیًضا كیفیة معالجة جمیع األنشطة الممولة للمصروفات الالزمة المتعلقة بإنشاء أو استعادة البنیة 
سرعة على التحتیة القادرة على التكیف وإعادة بناء المساكن القادرة على التكیف والجھود العامة لجعل المجتمعات أكثر  

 .التعافي

 ییم االحتیاجات المتعلقة بالتخفیفتق 
 GLO)، سیخصص 2019أغسطس  30( 45838رقم  FR 84وفقًا لما یقتضیھ إخطار السجل الفیدرالي في المجلد 

بالمئة من االعتمادات المالیة لتلبیة االحتیاجات المتعلقة بالتخفیف في المناطق التي تحددھا إدارة اإلسكان والتنمیة  50
 :"األكثر تأثراً وتضرراً ) على أنھا المناطق "HUDالوالیات المتحدة (الحضریة في 
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 ) HUD MID(  األكثر تأثراً وتضرراً المقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا 

 إعصار ھارفي  2016فیضانات   2015فیضانات  

 مقاطعة أرانساس مقاطعة برازوریا مقاطعة ھاریس

 مقاطعة برازوریا مكتب فورت بند مقاطعة ھیز

 مقاطعة تشامبرز مقاطعة ھاریس مقاطعة ھیدالجو

 مقاطعة فاییت مقاطعة مونتجومري مقاطعة ترافیس

 مكتب فورت بند مقاطعة نیوتن 

 مقاطعة جالفستون  

 مقاطعة ھاردن  

 مقاطعة ھاریس  

 مقاطعة جاسبر  

 مقاطعة جیفرسون  

 مقاطعة لیبرتي  

 مقاطعة مونتجومري  

 مقاطعة نیوتن  

 مقاطعة نویسیس  

 مقاطعة أورانج  

 مقاطعة ریفوجیو  

 مقاطعة سان جاسینتو  

 مقاطعة سان باتریكو  

 مقاطعة فیكتوریا  

 مقاطعة وارتون  
 األكثر تأثراً وتضرراً الرمز البریدي للمقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا 

 إعصار ھارفي  2016فیضانات   2015فیضانات  

 (مقاطعة تایلر) 75979    

 (مقاطعة ووكر) 77320    

 (مقاطعة بولك) 77335/77351    

 ماتاجوردا)(مقاطعة  77414/77482    

 (مقاطعة والر) 77423/77493    

 (مقاطعة كالھون) 77979    

 (مقاطعة كولورادو) 78934    

بالمئة من المخصصات لتلبیة احتیاجات التخفیف في تلك المقاطعات التي تلقت إعالنًا  50یمكن استخدام ما یصل إلى 
 و DR‐4266( 2016)، وفیضانات عام DR-4245 و DR-4223(  2015رئاسیًا بوقوع كارثة في فیضانات عام 

DR-4269 و DR‐4272) أو إعصار ھارفي ،(DR-4332إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على  ) والتي لم تحددھا
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 MID. وھذه المقاطعات مصنفة على أنھا مناطق منكوبة وأكثر تضرًرا HUD MID األكثر تأثراً وتضرراً أنھا 
  المحددة على أنھا مستفیدة من المنحة). MID األكثر تأثراً وتضرراً بالوالیة (المناطق 

قد تكون المناطق اإلضافیة داخل المقاطعات غیر المصنفة صراحة على أنھا مناطق حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة 
بالوالیة  MIDأو على أنھا مناطق منكوبة وأكثر تضرًرا  HUD MID األكثر تأثراً وتضرراً الحضریة على أنھا 

إذا كان من الممكن  CDBG-MITالتخفیف -المجتمعات كمواقع لألنشطة الممولة من برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة
في ھذه المناطق سیخفف بشكل ملموس من المخاطر في  CDBG-MIT االعتمادات المالیة للبرنامجإثبات أن إنفاق 

التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة أو الوالیة على أو    MID  منكوبة وأكثر تضرًراال  أي منطقة من المناطق
مثل مشاریع احتجاز المیاه في المنبع لتقلیل الفیضانات في مجرى النھر في (  HUD MID  األكثر تأثراً وتضرراً أنھا  

   مؤھلة للبرنامج). MIDمنطقة محددة على أنھا منكوبة وأكثر تضرًرا 

فاظ على أكبر تأخذ خطة العمل ھذه في االعتبار احتیاجات التخفیف الحرجة وتلبیھا في مساحة جغرافیة كبیرة مع الح
سرعة على قدر ممكن من السیطرة المحلیة من خالل العدید من البرامج التي تھدف إلى إنشاء مجتمعات محلیة أكثر 

من خالل سیاسات وممارسات محسَّنَة للبنیة التحتیة واإلسكان والبناء واستخدام األراضي والتخطیط لتخفیف  التعافي
 الحاجة إلى البرامج التالیة وقام بتطویرھا: GLOد حد التقییم،من حدة المخاطر. من خالل 

i. :التخفیف المحلي واإلقلیمي 
a. الوالیة للتخفیف؛ مسابقات 
b.  مجالس الحكوماتالبرنامج اإلقلیمي للتخفیف (طرق توزیع COG MODs(؛ 
c. ) برنامج منحة التخفیف من حدة المخاطرHMGPالتكمیلي. و :( 
d.  الساحلیة. سرعة التعافيبرنامج 

ii. ،اإلسكان 
a. زیادة االكتتاب التكمیلي السكني. و 
b.  سریع التعافيبرنامج المنازل 

iii. :التخطیط 
a. خطط التخفیف من حدة المخاطر؛ 
b.  ؛ وسریع التعافيبرنامج المجتمع 
c. التخطیط الدولي واإلقلیمي 

) والمتطلبات CDBG-MITالتخفیف (  -للتنمیة المجتمعیة  وقد تم تطویر ھذه البرامج لتلبیة متطلبات المنح اإلجمالیة  
واللوائح الفیدرالیة والدولیة، وكذلك لتمویل أنشطة التخفیف التي تحمي من الخسائر في األرواح والممتلكات بأكبر قدر 

أنشطة الخدمة العامة، بما في ذلك اإلسكان والمشورة القانونیة والتوعیة  ممكن من الكفاءة والسرعة. قد یلزم استخدام 
 العامة والتعلیم الستكمال العدید من ھذه البرامج.

والتي ستشمل أي مشاریع  -لمختلف أنشطة التخفیف المحلیة واإلقلیمیة  اإلعتمادات المالیةبینما یتم تخصیص معظم 
أصحاب المنازل من خالل إعادة بناء المنازل سوف تشمل أكثر من ثالثة  فإن مساعدة  -غیر تخطیطیة وغیر سكنیة 

من إجمالي المخصصات. سیسمح كل من البرنامج التكمیلي لزیادة االكتتاب السكني وبرنامج المنازل بالمئة  )  13عشر (
جدیدة ثبت أنھا بمساعدة مالكي المنازل المتأثرین بإعصار ھارفي على أن یسكنوا منازل  GLOـ ل سریعة التعافي
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) أو تتجاوزھا، مما یخلق مجتمعات أكثر مرونة تتعافى HUDتتطابق مع متطلبات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 الكارثة التالیة. عند وقوعبسرعة أكبر 

ى أن االستجابة الشاملة للتھدیدات واآلثار الناجمة عن المخاطر الطبیعیة تنطوي عل GLOكما ذكرنا أعاله، یدرك 
قلیمیة مدروسة في شكل مشاریع بنیة تحتیة، وعملیات استحواذ على المنازل اإلمحلیة وال  المخاطرتنفیذ أنشطة تخفیف  

بناًء على ذلك،  وقابلیتھا للنمو والتطور. المجتمعاتلحمایة  أساسیة تُعدالتدخالت التي ، وغیرھا من سھول فیضیةفي 
 .التخفیف من المخاطر المتعلقة بأنشطة التخفیف المحلیة واإلقلیمیة الحتیاجاتاالعتمادات المالیة من  ٪68ستعالج 

یشمل التخطیط مجموعة واسعة من األنشطة التي تضمن تطویر السیاسات والممارسات وتنفیذھا للحد من اآلثار 
باإلضافة إلى الحلول  الناجمة عن المخاطر الطبیعیة في المستقبل. ستركز ھذه األنشطة على النھج اإلقلیمیة للتخطیط

المحلیة المحددة التي تعزز التخطیط المستدام للتخفیف والسیاسة المستنیرة بتقییم مخاطر الخطر على المدى القصیر 
لتخفیف من المخاطر المحلیة المعتمدة من قبل البرنامج الوطني عمل ل) إنشاء خطط  1والطویل. ستشمل ھذه األنشطة: (

) استخدام األراضي المحلیة وتقسیم المناطق 2؛ (FEMA  ع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئللتأمین ضد الفیضان التاب
) اعتماد قوانین البناء ومراسیم السھول الفیضیة التي تقلل من 4) دراسات التخطیط اإلقلیمي؛ و(3والخطط الشاملة؛ (

 مخاطر آثار الخطر في المستقبل.

یف اإلداریة، بما في ذلك إدارة العقود ومراقبة االمتثال وتقدیم المساعدة للتكال بالمئة) 5خمسة ( GLOوقد خصص 
التقنیة للمتقدمین والمتلقین الفرعیین. واستنادا إلى الخبرة، فمن المتوقع أن یحتاج بعض المتلقین الفرعیین إلى دعم 

الدعم المباشر للمتلقین  لتسلیم المشروع. توفیربالمئة  3نسبة  GLOمباشر لتنفیذ برامجھم؛ وبالتالي، یخصص 
  العمل،   خطة  مشروعات  تنفیذ  تكالیف  تتضمن  قد  .الفرعیین، سیساعد على ضمان تنفیذ البرنامج بالكفاءة والسرعة قدر اإلمكان

    .معین  لبرنامج  األھلیة   فحص/    الطلبات  واستیفاء  المشروع،   واختیار  بالموقع،  الخاصة  المعینة  البیئیة  التكالیف  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على

على األقل من جمیع االعتمادات المالیة للبرنامج األشخاص ذوي الدخل المنخفض  بالمئة 50وسوف یستفید بـ 
 ).LMIوالمتوسط (

كما ھو مطلوب، تم االنتھاء من تقییم احتیاجات التخفیف (التقییم) لتحدید المخاطر طویلة األجل وأولویات االستثمار 
 2015المخصصة نتیجة للفیضانات عام ) CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة لتمویل (المنح اإلجمالیة 

شاملة من مصادر البیانات التي تغطي العدید من المناطق ، وإعصار ھارفي. یأخذ التقییم في االعتبار مجموعة  2016و
الجغرافیة والقطاعات. یتضمن التقییم تفاصیل محددة حول مخاطر األخطار داخل المجتمعات األكثر تأثراً واألكثر 

مات تضرراً، ویتضمن تفاصیل عن اإلسكان والبنیة التحتیة واستخدام األراضي. قد یتم تعدیل التقییم عند توفر معلو
إضافیة أو تحدیث المعلومات الحالیة.
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 میزانیة البرنامج  
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 LMIالدخل المنخفض و المتوسط ذوي إجمالي میزانیة  :4-3الجدول 
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 GLO عتمادات المالیة الخاصة بـ إلااستخدام  

 2015  لعام الفیضان مخاطر حدة من  للتخفیف الوالیة مسابقة  4.4.1

لمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا الفیضانات مخاطر حدة مسابقة للتخفیف من  GLOسیجري 
MID اإلسكان والتنمیة الحضریة بالفیضانات التابعة إلدارةالمناطق األكثر تأثرا وتضررا و HUD MID   والتابعة

. سوف یشمل المتقدمون المؤھلون وحدات من الحكومة المحلیة (المدن والمقاطعات)، والقبائل 2015للوالیة لعام 
الھندیة، ومجالس الحكومات. یجوز للكیانات تنسیق األنشطة وتقدیم مشروع مشترك یعبر حدود الوالیة القضائیة. 

. 2015لتخفیف من حدة الفیضانات لعام لقدم إلى مسابقة الوالیة مدینة ھیوستن ومدینة سان ماركوس غیر مؤھلین للت
 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة تلقت كل من مدینة ھیوستن ومدینة سان ماركوس مخصًصا مباشًرا من المنح اإلجمالیة 

CDBG-MIT ) إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةHUD م لكل متقدم أن یقدیمكن . 2015)، فیما یتعلق بفیضان
أو باالشتراك مع سلطة (سلطات) أخرى. یجب أن  مقدمھ بمفردهمقدم الطلب  أكانسواء  ،بحد أقصى اثنین طلبین

الثاني، حتى یتم منح   على طلبھعلى الطلب، لن یتم منح أي جوائز للمتقدم    وبناءً مشروع واحد.    علىكل طلب    یحتوي
لبرنامج   متعددة لى األقل. إذا كان مقدم الطلب مؤھالً لمنافسات  جمیع المتقدمین المؤھلین الناجحین التمویل مرة واحدة ع

، فال یمكن تقدیم نفس المشروع )ھارفي  إعصار اتمسابقأو  2016 اتمسابق(على سبیل المثال، التخفیف من المخاطر  
(المشاریع) في كل مسابقة. إذا كان المشروع مرحلة من مراحل مشروع أكبر، فیجب أن تكون مرحلة المشروع 

في مشاریعھم  تشجیع المتقدمین على دمج الحلول القائمة على الطبیعة ویتم قابلة للتطبیق كمشروع مستقل.  المقدمة
 .الخضراء أو الطبیعیة التحتیة البنیة ذلك في بما ،المقترحة

من التمویل من بالمئة ) 50بخیار تأجیل الجوائز (الجائزة) لضمان أن یستفید ما ال یقل عن خمسین ( GLOیحتفظ 
من التمویل یعالج المخاطر بالمئة ) 50الدخل المنخفض أو المتوسط وأن ما ال یقل عن خمسین ( ذوياألشخاص 

) HUDلفیضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (امن  MID األكثر تأثراً وتضرراً المحددة في المناطق 
 .2015لعام 

 :بالمخاطر المحددة  فیما یتعلق 

كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعتبر الفیضانات الساحلیة / النھریة الشدیدة، والعواصف واألعاصیر 
أن یخفف كل مشروع مقترح من أحد ھذه   تتعرض لھا تكساس بشكل كبیر. ویجبالمداریة من بین أھم المخاطر التي 

 المخاطر المحددة.

 دوالر 46,096,950 مبلغ التخصیص: 

i. ) المناطق األكثر من التمویل المخاطر المحددة في بالمئة ) 50یجب أن یعالج ما ال یقل عن خمسین
) في الوالیات MID )HUD تأثرا واألكثر تضررا التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

 ؛ و2015المتحدة لعام 
ii.  تأثًرا األكثر  المناطقمقاطعات حددة في الم المخاطرمن التمویل  بالمئة) 50یصل إلى خمسین ( ماوقد یعالج

 .التابعة للوالیة 2015 وتضرًرا  بفیضانات

 قیمة الجائزة: 

i.  دوالر 10,000,000: لقیمة الجائزة الحد األقصى 

ii.  دوالر 3,000,000: الحد األدنى لقیمة الجائزة 
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 وحدات الحكم المحلي (المدن والمقاطعات) والقبائل الھندیة ومجالس الحكومات  المتقدمون المؤھلون: 

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة األنشطة المؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة  
CDBG-MIT؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة HCDA  7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 البند رقم-

  )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:11(أ) ( 105)، و 9

i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام
 إدارة میاه األمطار؛

ii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ)؛

iii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 

iv. البنیة التحتیة لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 
vi. اإلسكان   التوطین، وبمساعدة دفع مقدم، وحوافز أو بدون مساعدة إعادة    أو التملك بمساعدة  االستحواذ  عملیات

 والھدم؛ 

vii. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 

viii. على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15ة ضمن الحد األقصى البالغ خدمة عام)
 المشورة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛

ix.  حصة تكلفة برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث)HMGP ( لمنح لللمشروع المؤھل
 ، CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة اإلجمالیة 

x.  التنمیة االقتصادیة (مساعدة الشركات في إجراء تحسینات وتخفیف آثار الكوارث، والتمویل لدعم
تطویر التقنیات واألنظمة وغیرھا من التدابیر للتخفیف من آثار الكوارث في المستقبل؛ "تقویة" 

وتمویل قطاعات البنیة التحتیة الحیویة للسماح باستمرار العملیات المناطق والمرافق التجاریة؛ 
  ؛التجاریة أثناء الكوارث وبعدھا)

xi.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة
وفقًا   FEMAدارة الطوارئ  الوكالة الفیدرالیة إلللفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب

أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین    CFR) من قانون اللوائح الفیدرالیة  3(ج) (  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100فوق مستوى السھل الفیضي على مدار 

(ب)  55.2بند  24رقم   CFRوائح الفیدرالیة اإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون الل
)، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفیضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي 3(

الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 
 3عام بمقدار  100ق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة ) أو إلى مستوى یفوFEMA الطوارئ

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السھل الفیضي لمدة  
 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا  100ستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة أقدام على األقل فوق م
"نشاط توجد معھ مجرد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه 
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الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 
ات الحرجة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات المثال، تشمل اإلجراء

 ؛ اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة
xii. بأسعار میسورة األسر متعدد لإلسكان جدیدة مشاریع وبناء اإلعمار، وإعادة التأھیل، إعادة. 

 األنشطة غیر المؤھلة 

i.   الطوارئ تلك الخدمات التي یتم تنفیذھا ضمن نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت
االستجابة الفوریة لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي 
لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومیة وغیر الحكومیة في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 

لطوارئ الطبیة (بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى)، وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، وا
 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات.

ii.  توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب
 والسدود أن: ) للحواجزCDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة من صنادیق 

a.  تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع
 أو المخزون الوطني للسدود. USACEللجیش األمریكي 

b.  ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي
USACE PL 84-99   ب (إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر
 .االتحادیة)؛

c.  التأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامج للتأمین ضد الفیضاناتNFIP  التابع للوكالة
 ).FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

d.   التحكم في الفیضانات الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل
 والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

iii.  مساعدة أي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي یشار إلیھا
أیًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح على 

افق المملوكة من قِبل جھة أو وكالة عامة (على سبیل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة عكس المر
 للبلدیة)،

iv. ومراكز تشغیل  اكم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والمح
 الطوارئ)؛

v. فإن مبلغ صنادیق المجتمعیة تنمیةوال اإلسكان قانون(أ) من  105المذكرة القانون، (المذكور في  بموجب ،(
دراسة في مشروع    یساھمقد  ) الذي  CDBG-DR(من الكوارث  التخفیف    -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات    المنح

 ؛ أقل أو دوالر  250,000ھو  USACE سالح المھندسین بجیش الوالیات المتحدة

vi. بصیغتھ المعدلة، 1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام    582المادة    تحظر ،
أ) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C.   5154  من مدونة قوانین الوالیات المتحدة   42(

ادیة إغاثة اتح مساعدة  أي استخدام  یجوز ال أنھ علىتنص  عموماً، الفیضانات في ظروف معینة. و
في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 
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متلكات القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي م
ات االتحادیة شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضان

والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي 
المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا 

نامج المساعدة في لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البر
 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال یفید االستخدام النھائي لتلك الملكیة طرفًا
یمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال یُفسر   العام؛خاًصا ویجب أن یكون لالستخدام  

النفع على الكیانات الخاصة في المقام االستخدام العام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود ب
 األول؛ و

viii. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 

 أھلیة المشروع: 

i. یفي بتعریف أنشطة التخفیف؛ 

ii.  یعالج المخاطر الحالیة والمستقبلیة المحددة؛ التخفیف المتعلق بالفیضانات الساحلیة والنھریة الشدیدة
 عواصف واألعاصیر؛وال

iii.  یفي بتعریف النشاط المؤھل للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG الخاص  1تحت العنوان
 أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بدیل؛ HCDAبقانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

iv. یلبي الھدف الوطني للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات CDBG ، 

v.  و المشروع؛األجل وإدارة عملیات وصیانة یتضمن خطة للتمویل طویل 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف
 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 السكنیة (فقط): االمتالكإرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو  

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة برامج المنح اإلجمالیة تطلبات ولوائح سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقًا لم
(CDBG-MIT) لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات التأھل اإلضافیة. یجب نشر ،

الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة. یُطلب من  GLOاإلرشادات العامة للتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على 
واتباعھا. قد یتبنى المستلمون   RARAPالمستلمین الفرعیین تطویر الخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  

الفرعیون إرشادات البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع لإلدارة بموجب خطة والیة 
-ملیار دوالر في تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 5.676للتعافي من الكوارث: إعصار ھارفي بمبلغ    تكساس

  البد  العقارات، بشراء  یتعلق فیما  باالستحواذ  المتعلقة  المحلیة العمل لخطة  األھلیة وبخصوص  .CDBG-DR التعافي من الكوارث
)،  ii) (1(ب) (  101.  24  بند  49  رقم  الفیدرالیة  اللوائح  قانون  بموجب"،  المعینة  أو  لھا  ططالمخ   أو  المحددة  المشروع "منطقة    تحدید  یتم  أن

  جزء   أو  المنطقة  تلك  في   العقارات  كافة   اقتناء  یتم  أن  یتعین  حیث   العقار،  اقتناء  فیھ   تم  الذي   الوقت   في   النھائي  للوضع   بوضوح  محددة  كمنطقة
 . المشروع  تنفیذ في  قدًما  للمضي  الحائزة  الجھة  أو الممنوحة  الجھة  حددتھ الذي  النحو  على  محددة زمنیة فترة  غضون  في منھا كبیر
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إلجراء عملیة شراء أو عملیة استحواذ، یجب أن یحدد المتلقي الفرعي معاییر في سیاساتھ وإجراءاتھ لتعیین المنطقة 
 الخاضعة لعملیة الشراء، وفقًا للمتطلبات التالیة:

 المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث:في المناطق 

i.  یجب أن یكون السبب في ھذا الخطر أو تفاقمھ ھو الكارثة التي أعلن عنھا رئیس الجمھوریة والتي
 ؛CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاستلمت الجھة الممنوحة لھا تخصیص 

ii. ھیة المستفیدین من البرنامج، كما یتضح من یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا متوقعًا لسالمة ورفا
لوكالة الفیدرالیة إلدارة ل RLأفضل البیانات المتاحة (على سبیل المثال، بیانات الخسائر المتكررة 

 والعلوم؛) FEMA الطوارئ

iii. اإلسكان والتنمیة دارة  یجب تحدید المنطقة المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى یمكن إل
والجمھور تحدید الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسھولة. یُعد التمییز بین   HUDالحضریة  

قد یعید تطویر العقار  المتلقي الفرعيعملیات الشراء وأنواع االستحواذ األخرى أمًرا مھًما، ألن 
 المشترى فقط إذا لم یتم الحصول على العقار من خالل برنامج الشراء (أي، إذا كان الغرض من
االستحواذ شيء آخر غیر الحد من المخاطر). عندما ال یتم الحصول على العقارات من خالل برنامج 
شراء، یجب أن یكون سعر الشراء متوافقًا مع مبادئ التكلفة الموحدة المطبقة (وقد ال یتم استخدام 

 قبل وقوع الكارثة)؛ و FMVالقیمة السوقیة العادلة 

iv.  االستحواذ، یجب على المتلقي الفرعي التأكد من امتثالھم لخطط إعادة التطویر عند القیام بأنشطة
 الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ طویلة األجل وخطط التخفیف من حدة المخاطر المعتمدة من

FEMA. 

 معاییر االختیار: 

 النقاط القصوى المعاییر
 نقاط ممكنة 10 مؤشر الكوارث المركب في المقاطعة

 نقاط)  10( ٪10  أعلى 

 نقاط)  8( ٪25 أعلى

 نقاط)  5( ٪75 أعلى

 ) ةط قن  2( ٪25 أقل 

 نقاط)  0( ٪ 10 أقل 

 نقاط ممكنة 10 مؤشر الضعف االجتماعي

 نقاط)  10( مرتفع

 نقاط)  8( متوسط مرتفع
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 النقاط القصوى المعاییر
 نقاط)  5( متوسط 

 ) ةنقط  2( منخفض متوسط 

 نقاط)  0( منخفض

 نقاط ممكنة 10 نصیب الفرد من القیمة السوقیة 

 نقاط)  10( دوالر  40,000.00 من أقل 

 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( أكثر أو  دوالر  250,000.01 

 نقطة ممكنة LMI  20 الھدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 )نقطة LMI  )20 مشروع یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط) LMI    )0 مشروع ال یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط ممكنة 5 الخطة المحلیة المعتمدةمشروع ُمحدد في 

 نقاط) 5( المشروع المحدد في الخطة المحلیة المعتمدة

 نقاط) 0( مشروع غیر محدد

 ممكنةنقطة  15 قدرة اإلدارة 

تقییم قدرة ( GLOمع  CDBGال عقود للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
  )دارةاإل

 ة نقط 15ما یصل إلى  

) GLO( العامة األراضي مكتبعقد (عقود) و المشاریع أو/و البرامج) أداء 

  CDBG( المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة والمنح
 نقطة  15ما یصل إلى  

 ممكنةنقطة  25 تأثیر المشروع

 )نقطة 15( المشروع من المستفیدین  إجمالي من  فرد لكل للمشروع التقدم مبلغ إجمالي 
  داخل  السكان تعداد إجمالي من المشروع من المستفیدین إلجمالي المئویة النسبة 

 نقاط) 10( ) السلطات( السلطة حدود

 نقاط ممكنة 5 الرافعة المالیة: 

  ٪ 1بحد أدنى  (  CDBGرافعة مالیة غیر تابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  

 المطلوب)  CDBG-MITالتخفیف    -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمن تمویل  
 نقاط) 5(

 لفقرأعلى ل الترجیح: معدل 
 * مزید من التفاصیل حول معاییر التسجیل ستكون متاحة في إرشادات الطلب. 
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 النقاط القصوى المعاییر

التقدیم التي سجلت نقاط نقطة على األقل إال بعد تمویل كافة طلبات  65 لن یتم النظر في الطلبات التي لم تحصل على **

 .أعلى

االستحواذ  ( LMI سط، دخل منخفض أو متوسط، شراء منخفض / متوUNM األھداف الوطنیة: 
المنخفض والمتوسط) والحوافز المنخفضة/المتوسطة، البد أن یستفید األفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بما ال یقل  

 . 2015لخاصة بالوالیة لمواجھة الفیضانات لعام ) بالمئة من اعتمادات المنافسة ا50عن خمسین (

 :AFFH تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة 

 GLOمن جانب      AFFH  برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي  وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة  
) الخصائص 2ا المنطقة المقترحة للمشروع، (دیموجرافی)  1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (
ناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن ) كل الع6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(

توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز 
تأثیرات المتعلقة اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً لل

 بالمخاطر الطبیعیة.

بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة  واحد المقترح ھو شھر  تاریخ بدء البرنامج الجدول الزمني 
) على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو أربع سنوات من تاریخ بدء HUDالحضریة (

 البرنامج.
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 2016  لعام الفیضانات  مخاطر من  للتخفیف الوالیة مسابقة  4.4.2

مسابقة للتخفیف من المخاطر لمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا بالفیضانات التابعة   GLOسیجري  
. 2016والتابعة للوالیة لعام    MID  المناطق األكثر تأثرا وتضررا) MID  )HUD  إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

المؤھلون وحدات من الحكومة المحلیة (المدن والمقاطعات)، والقبائل الھندیة، ومجالس سوف یشمل المتقدمون 
الحكومات. یجوز للكیانات تنسیق األنشطة وتقدیم مشروع مشترك یعبر حدود الوالیة القضائیة. یجوز لكل متقدم أن 

والیة (والیات) قضائیة أخرى. یقدم ما مجموعھ طلبین، سواء كان مقدم الطلب ھو الشخص الوحید أو باالشتراك مع 
یجب أن یتكون كل طلب من مشروع واحد. بناًء على الطلب، لن یتم منح أي جوائز للمتقدم بطلبھ الثاني، حتى یتم 

االستفادة من برامج    مسابقةإذا كان مقدم الطلب مؤھالً ل  منح جمیع المتقدمین المؤھلین الناجحین التمویل مرة واحدة على األقل.
یمكن تقدیم نفس المشروع (المشروعات) في   فال إعصار ھارفي)،  مواجھة  مسابقة لأو  2015للتخفیف (على سبیل المثال، برامج متعددة 

. إذا كان المشروع مرحلة من مراحل مشروع أكبر، فیجب أن تكون مرحلة المشروع المقدم قابلة للتطبیق كل طلب
ول القائمة على الطبیعة، بما في ذلك البنیة التحتیة الطبیعیة أو كمشروع مستقل. یتم تشجیع المتقدمین على دمج الحل

 الخضراء، في مشاریعھم المقترحة.

من التمویل من بالمئة ) 50بخیار تأجیل الجوائز (الجائزة) لضمان أن یستفید ما ال یقل عن خمسین ( GLOیحتفظ 
من التمویل یعالج المخاطر بالمئة  )  50وأن ما ال یقل عن خمسین (  LMIالدخل المنخفض أو المتوسط    ذوياألشخاص  

) HUDمن لفیضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( MID األكثر تأثراً وتضرراً المحددة في المناطق 
 .2016في الوالیات المتحدة لعام 

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعتبر الفیضانات الساحلیة / النھریة الشدیدة، والعواصف، واألعاصیر  كما
المداریة من بین أھم المخاطر التي األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. یجب أن یخفف كل مشروع مقترح من أحد ھذه 

 المخاطر المحددة.

 دوالر 147,680,760 مبلغ التخصیص: 

i. ) من التمویل المخاطر المحددة في المناطق بالمئة ) 50یجب أن یعالج ما ال یقل عن خمسین
من الفیضانات التابعة إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  MID(المقاطعات) األكثر تأثًرا وتضررا 

)HUD ؛ و2016) لعام 

ii. ) في المقاطعات األكثر تأثرا من التمویل المخاطر المحددة بالمئة ) 50قد یعالج ما یصل إلى خمسین
 .2016من الفیضانات التابعة للوالیة لعام  MIDوتضررا 

 قیمة الجائزة: 

i.  :دوالر 10,000,000الحد األقصى للمبلغ 

ii.  :دوالر 3,000,000اقل مبلغ 
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 وحدات الحكم المحلي (المدن والمقاطعات) والقبائل الھندیة ومجالس الحكومات  المتقدمون المؤھلون: 

 التخفیف-ؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاألنشطة الم 
CDBG-MIT ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCDA  7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 البند رقم-

 )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:11(أ) ( 105)، و 9

i.  الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام السیطرة على الفیضانات وإصالح
 إدارة میاه األمطار؛

ii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ)؛

iii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 

iv. البنیة التحتیة لالتصاالت؛ 

v. المرافق العامة 

vi.  عملیات الشراء أو االستحواذ مع أو بدون مساعدة إعادة توطین، مساعدة دفعة مقدمة، حوافز اإلسكان
 والھدم؛

vii. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 

viii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ)
 ة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛المشور

ix.  حصة تكلفة برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث)HMGP (لوكالة الفیدرالیة إلدارة ل
 ،  CDBG-MIT  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  للمشروع المؤھل المنح اإلجمالیة    FEMA  الطوارئ

x. دیة (مساعدة الشركات في إجراء تحسینات وتخفیف آثار الكوارث، والتمویل لدعم التنمیة االقتصا
تطویر التقنیات واألنظمة وغیرھا من التدابیر للتخفیف من آثار الكوارث في المستقبل؛ "تقویة" 
المناطق والمرافق التجاریة؛ وتمویل قطاعات البنیة التحتیة الحیویة للسماح باستمرار العملیات 

  ؛ة أثناء الكوارث وبعدھا)التجاری

xi.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة
وفقًا   FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  للفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب

أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین   CFRالفیدرالیة  ) من قانون اللوائح  3(ج) (  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100فوق مستوى السھل الفیضي على مدار 

(ب)  55.2بند  24رقم  CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 
ضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي )، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفی3(

الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 
 3عام بمقدار  100) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة FEMA الطوارئ

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500تفاع السھل الفیضي لمدة  أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ار
 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا  100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة 
رد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه "نشاط توجد معھ مج

الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 
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المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات 
 ؛ وئیسیةاإلطفاء وخطوط المرافق الر

xii. بأسعار میسورة األسر متعدد لإلسكان جدیدة مشاریع وبناء اإلعمار، وإعادة التأھیل، إعادة. 

 األنشطة غیر المؤھلة 

i.  نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي یتم تنفیذھا ضمن
من الخسائر في األرواح واألضرار التي االستجابة الفوریة لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد 

لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومیة وغیر الحكومیة في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 
وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، والطوارئ الطبیة (بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى)، 

 .واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات

ii.  توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب
) للحواجز والسدود CDBG-MIT(  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  برامج المنح اإلجمالیة  من صنادیق  

 أن:

a.  تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع
 U.S. Army Corps ofأو المخزون الوطني للسدود  USACEللجیش األمریكي 

Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams. 

b. ل سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھی  
USACE PL 84-99  بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program  إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر)
 االتحادیة)؛

c.  التأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامج للتأمین ضد الفیضاناتNFIP  للوكالة التابع
 ).FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

d.  الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات
 والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

iii.   یشار إلیھا مساعدة أي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي
أیًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح على 
عكس المرافق المملوكة من قِبل جھة أو وكالة عامة (على سبیل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة 

 للبلدیة)،

iv.  ومراكز تشغیل  حاكم قاعات المدینة، والمالمباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل
 الطوارئ)؛

v.   بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD    فإن )(أ  105كمالحظة إلى ،
) الذي یساھم في CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة برامج المنح اإلجمالیة مبلغ صنادیق 

 أقل.دوالر أو  250,000ھو  USACEمشروع 

vi. بصیغتھ المعدلة، 1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام    582المادة    تحظر ،
أ) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C.  5154  من مدونة قوانین الوالیات المتحدة   42(

اثة اتحادیة في ال یجوز استخدام أي مساعدة إغ على أنھ الفیضانات في ظروف معینة. وتنص المادة 
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حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 
القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 

الفیضانات االتحادیة شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث  
والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي 
المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا 

فر البرنامج المساعدة في لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یو
 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال یفید االستخدام النھائي لتلك الملكیة طرفًا
ستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال یُفسر یمكن استخدام اال  العام؛خاًصا ویجب أن یكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود بالنفع على الكیانات الخاصة في المقام 
 األول؛ و

viii. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 

 أھلیة المشروع: 

i. فیف؛یفي بتعریف أنشطة التخ 

ii.  یعالج المخاطر الحالیة والمستقبلیة المحددة؛ التخفیف المتعلق بالفیضانات الساحلیة والنھریة الشدیدة
 والعواصف واألعاصیر

iii.  یفي بتعریف النشاط المؤھل للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG الخاص  1تحت العنوان
 بموجب تنازل أو شرط بدیل؛أو خالف ذلك  HCDAبقانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

iv. یلبي الھدف الوطني للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات CDBG ، 

v. یتضمن خطة للتمویل طویل األجل وإدارة عملیات وصیانة المشروع؛ 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف
 اء.السوق في وقت ومكان اإلنش

 إرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو االستحواذ السكنیة (فقط): 

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة برامج المنح اإلجمالیة سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح 
)CDBG-MIT)جب نشر ، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات التأھل اإلضافیة. ی

الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة. یُطلب من  GLOاإلرشادات العامة للتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على 
واتباعھا. فیما یتعلق بشراء  RARAPالمستلمین الفرعیین تطویر الخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال 

قصودة أو المخطط لھا أو المخصصة"، على النحو المشار إلیھ في مادة العقارات، یجب أن تكون "منطقة المشروع الم
، منطقة تم تحدید استخدام نھائي محدد لھا بوضوح یتم (2) (l)(ب)  CFR 24.l0l من قانون اللوائح الفیدرالیة 49

لموجودة داخل تحدیده في الوقت الذي یتم فیھ الحصول على العقار، حیث یجب أن یتم حیازة جمیع أو كل العقارات ا
المنطقة خالل فترة زمنیة محددة على النحو الذي یحدده الجھة الممنوحة أو الكیان المستحوذ على المشروع للمضي 
قدًما. قد یتبنى المستلمون الفرعیون إرشادات البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع إلدارة 

ملیار دوالر لمواجھة إعصار ھارفي في تمویل برنامج المنح  5.676تم تخصیص  :ارثخطة والیة تكساس للتعافي من الكو
). فیما یتعلق بشراء العقارات، البد أن یتم تحدید "منطقة المشروع  CDBG-DRالتعافي من الكوارث ( - اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
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  للوضع   بوضوح  محددة   كمنطقة)،  ii) (1(ب) (  101.  24  بند  49أو المخطط لھا أو المعینة"، بموجب قانون اللوائح الفیدرالیة رقم    المحددة
  فترة  غضون في منھا كبیر جزء أو المنطقة تلك في العقارات كافة اقتناء یتم أن یتعین حیث العقار، اقتناء فیھ تم الذي  الوقت في النھائي
 . المشروع  تنفیذ في  قدًما  للمضي  الحائزة الجھة أو  الممنوحة الجھة  حددتھ  الذي النحو  على محددة  زمنیة

 في المناطق المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث:

i.  یجب أن یكون السبب في ھذا الخطر أو تفاقمھ ھو الكارثة التي أعلن عنھا رئیس الجمھوریة والتي
 ؛CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاستلمت الجھة الممنوحة لھا تخصیص 

ii. تضح من یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا متوقعًا لسالمة ورفاھیة المستفیدین من البرنامج، كما ی
لوكالة الفیدرالیة إلدارة ل RLأفضل البیانات المتاحة (على سبیل المثال، بیانات الخسائر المتكررة 

 والعلوم؛) FEMA الطوارئ

iii. اإلسكان والتنمیة دارة  یجب تحدید المنطقة المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى یمكن إل
والجمھور تحدید الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسھولة. یُعد التمییز بین   HUDالحضریة  

قد یعید تطویر العقار  المتلقي الفرعيعملیات الشراء وأنواع االستحواذ األخرى أمًرا مھًما، ألن 
المشترى فقط إذا لم یتم الحصول على العقار من خالل برنامج الشراء (أي، إذا كان الغرض من 
االستحواذ شيء آخر غیر الحد من المخاطر). عندما ال یتم الحصول على العقارات من خالل برنامج 
شراء، یجب أن یكون سعر الشراء متوافقًا مع مبادئ التكلفة الموحدة المطبقة (وقد ال یتم استخدام 

 و ؛قبل وقوع الكارثة) FMVالقیمة السوقیة العادلة 

iv.  ،یجب على المتلقي الفرعي التأكد من امتثالھم لخطط إعادة التطویر عند القیام بأنشطة االستحواذ
 الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ طویلة األجل وخطط التخفیف من حدة المخاطر المعتمدة من

FEMA. 

 معاییر االختیار: 

 النقاط القصوى المعاییر

 نقاط ممكنة 10 مؤشر الكوارث المركب في المقاطعة

 نقاط)  10( ٪ 10 أعلى

 نقاط)  8( ٪25 أعلى

 نقاط)  5( ٪75 أعلى

 نقطة)  2( ٪25 أقل 

 نقطة)  0( ٪ 10 أقل 

 نقاط ممكنة 10 مؤشر الضعف االجتماعي

 نقاط)  10( مرتفع

 نقاط)  8( متوسط مرتفع
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 النقاط القصوى المعاییر
 نقاط)  5( متوسط 

 نقطة)  2( منخفض متوسط 

 نقطة)  0( منخفض

 نقاط ممكنة 10 نصیب الفرد من القیمة السوقیة 

 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( أكثر  أو دوالر 250,000.01

 ممكنة نقطة LMI  20 الھدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 )نقطة LMI   )20 مشروع یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 )نقطة LMI   )0 مشروع ال یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط

 نقاط ممكنة 5 مشروع ُمحدد في الخطة المحلیة المعتمدة

 نقاط) 5( المشروع المحدد في الخطة المحلیة المعتمدة

 )نقطة 0( مشروع غیر محدد

 ممكنة نقطة 15 قدرة اإلدارة 

 مكتب  مع) CDBG( المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح لبرامج عقود توقیع یتم لم

 )اإلداریة القدرات تقییم) (GLO( العامة األراضي
 نقطة  15ما یصل إلى  

  CDBG المجتمعات لتنمیة اإلجمالیة المنح برامح بین مبرمة لعقود وفقًا األداء

   المشروعات أو/و والبرامج  GLO العامة األراضي ومكتب
 نقطة  15ما یصل إلى  

 ممكنة نقطة 25 تأثیر المشروع

 )نقطة 15( المشروع من المستفیدین  إجمالي من  فرد لكل للمشروع التقدم مبلغ إجمالي 
  داخل  السكان تعداد إجمالي من المشروع من المستفیدین إلجمالي المئویة النسبة
 نقاط) 10( ) السلطات( السلطة حدود

 نقاط ممكنة 5 الرافعة المالیة: 

من تمویل  ٪1رافعة مالیة غیر تابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات (بحد أدنى 

 المطلوب) CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 نقاط) 5(

 لفقرأعلى ل الترجیح: معدل 
 * مزید من التفاصیل حول معاییر التقییم ستكون متاحة في إرشادات التطبیق.
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 النقاط القصوى المعاییر

 نقاط سجلت التي التقدیم طلبات كافة تمویل بعد إال األقل  على  نقطة 65 على   تحصل لم التي الطلبات في النظر یتم لن** 
 . أعلى

، LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة UNMالحاجة إلى التخفیف العاجل  األھداف الوطنیة: 
 ذوي؛ یجب أن یستفید LMB(الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة 

اإلعتمادات المالیة لمسابقة ) بالمئة من50بما ال یقل عن خمسین ( LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة 
 .2016الوالیة لفیضانات 

 :AFFH اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة تعزیز  

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة  
) الخصائص 2ا المنطقة المقترحة للمشروع، (دیموجرافی)  1ه المراجعة تقییمات (قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذ

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (
السكن العادل إیجابیًا. یجب أن  ) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(

توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز 
اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة 

 ة.بالمخاطر الطبیعی

تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو شھر واحد بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة  الجدول الزمني 
سنوات من تاریخ بدء  4تاریخ االنتھاء المقترح ھو  .الماثلة) على خطة العمل HUDالحضریة (

 البرنامج.
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   ھارفي  إعصار مخاطر   من  لتخفیفل الوالیة مسابقة  4.4.3

للتخفیف من المخاطر لمعالجة المخاطر في المناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار ھارفي مسابقة    GLOسیجري  
یجوز ة.  والیالتابعة لل  MID  المناطق األكثر تأثرا وتضررا  ) وMID  )HUD  التابعة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

بحد أقصى للكیانات تنسیق األنشطة وتقدیم مشروع مشترك یعبر حدود الوالیة القضائیة. یجوز لكل متقدم أن یقدم 
على الطلب، لن یتم  وبناءً مشروع واحد.  علىكل طلب  یحتويیجب أن  مشتركة تقدیم طلبات وثالثةفردیة  طلبات ثالث

منح جمیع المتقدمین المؤھلین الناجحین التمویل مرة واحدة على  الثاني، حتى یتم  على طلبھمنح أي جوائز للمتقدم 
)، فال یمكن تقدیم 2016أو  2015متعددة (مثل مسابقات  MITاألقل. إذا كان مقدم الطلب مؤھالً لمنافسات برنامج 

مرحلة نفس المشروع (المشاریع) في كل مسابقة. إذا كان المشروع مرحلة من مراحل مشروع أكبر، فیجب أن تكون  
في  تشجیع المتقدمین على دمج الحلول القائمة على الطبیعة ویتم قابلة للتطبیق كمشروع مستقل.  المقدمةالمشروع 

 .الخضراء أو الطبیعیة التحتیة البنیة ذلك في بما ،مشاریعھم المقترحة

جولة یتم تقییمھ مقابل قد تتألف المسابقة من عدة جوالت ممیزة حیث یقوم المتقدمون بتقدیم مشروع مقترح لكل 
 التقدیمات األخرى من تلك الجولة.

من التمویل من  بالمئة) 50بخیار تأجیل الجائزة (الجوائز) لضمان أن یستفید ما ال یقل عن خمسین ( GLOیحتفظ 
 من التمویل یعالج المخاطر  بالمئة)  50وأن ما ال یقل عن خمسین (  LMIة  توسطالدخول المنخفضة والم  ذوياألشخاص  

) LMI )HUD إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریةوفقاً المحددة في المناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار ھارفي 
  (المقاطعات والرموز البریدیة).

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعتبر األعاصیر / العواصف المداریة / المنخفضات المداریة والفیضانات 
أن یخفف كل مشروع مقترح من  تتعرض لھا تكساس بشكل كبیر. ویجب ینأھم خطرھما الساحلیة/ النھریة الشدیدة 
 أحد ھذه المخاطر المحددة.

 :ةالمشمولالمشاریع  

ملیون دوالر أو أكثر، مع ما ال یقل عن  100ھ على أنھ مشروع بنیة تحتیة تبلغ تكلفتھ اإلجمالیة للمشروع یتم تعریف
بغض النظر عن المصدر (المنح اإلجمالیة ، CDBG ملیون دوالر من تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 50

، CDBG-MITالتخفیف    -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتو،  CDBG-DR  التعافي من الكوارث-لتنمیة المجتمعات
، یجب أن تتضمن خطة العمل أو التعدیل مشمولعند اقتراح مشروع ). CDBG والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 CDBG-MITالتخفیف    -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالجوھري وصفًا للمشروع والمعلومات المطلوبة ألنشطة  
ى (كیف یلبي تعریف نشاط التخفیف، واالنسجام مع تقییم احتیاجات التخفیف المنصوص علیھا في خطة عمل األخر

أو تنازل أو شرط   HCDA(أ) من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة    105الجھة المتلقیة لھا، واألھلیة بموجب المادة  
خفیف). باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تصف خطة العمل بدیل، والھدف الوطني، بما في ذلك معاییر إضافیة ألنشطة الت

االتساق مع أنشطة بمعاییر إضافیة لألھداف الوطنیة للمشروعات المغطاة بما في ذلك:  مشمولكیف یفي المشروع ال
فعالیة واستدامة المشروع على المدى الطویل  ؛ اثباتMID تأثراً وتضرراً التخفیف األخرى في نفس المنطقة األكثر 

.  قد یكون ھناك تأخیر في منح أي تكالیفھتفوق  المشمولوصیانتھ؛ وإثبات أن فوائد المشروع  تشغیلھفي ذلك بما 
 إلضافة تفاصیل المشروع في تعدیل جوھري الحق. مشمولمشروع 
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 دوالر 2,144,776,720 مبلغ التخصیص: 

i.  األكثر من التمویل المخاطر المحددة في المناطق بالمئة ) 50(خمسین والبد أن یعالج ما ال یقل عن
) (المقاطعات والرموز HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة ( التابعة إلدارة MID تأثراً وتضرراً 

 البریدیة).

ii.   المناطقمن التمویل المخاطر المحددة في مقاطعات  بالمئة  )  50(خمسین  والبد أن یعالج ما یصل إلى 
 بالوالیة.بإعصار ھارفي  MID األكثر تأثراً وتضرراً 

iii. منح اإلجمالیة قد تصبح المناطق اإلضافیة داخل المقاطعات التي لم یتم ذكرھا صراحةً كمواقع مؤھلة لل
إذا كان من الممكن إثبات كیف سیؤدي إنفاق تمویل  CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة 

في ھذا المجال إلى التخفیف بشكل  CDBG-MIT  التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة 
ملموس من المخاطر المحددة داخل منطقة مؤھلة (على سبیل المثال، مشاریع االحتفاظ بالمیاه في 
المنبع للحد من الفیضانات في مجرى النھر في المنطقة المؤھلة). قد یأتي المتقدمون من خارج 

دارة من إعصار ھارفي وفقا إلر تأثراً وتضرراً  األكثالمناطق    و   MID  األكثر تأثراً وتضرراً المناطق  
الوالیة، لكن یجب علیھم الدخول في اتفاقیة محلیة أو في   HUD MIDاإلسكان والتنمیة الحضریة 

دارة بإعصار ھارفي التابعة إل   MIDمذكرة تفاھم مع كیان حكومي من المناطق األكثر تأثرا وتضررا
تي تمثل منطقة یعمل المشروع على التخفیف من حدة المخاطر اإلسكان والتنمیة الحضریة والوالیة ال

 التي تعرضت لھا.

 قیمة الجائزة: 

i.  دوالر 100,000,000للمشروع:  قیمةأقصى 
ii. دوالر 3,000,000المشروع:  قیمةالحد األدنى ل 

 المتقدمون المؤھلون: 

i. (المدن والمقاطعات) وحدات الحكومة المحلیة 
ii. القبائل الھندیة؛ 
iii.  الحكوماتمجالس; 
iv. ؛والیةال وكاالت 
v.  بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر: الغرض الخاصمناطق 
vi. مناطق المرافق البلدیة؛ 
vii. مناطق مراقبة المیاه وتحسینھا؛ 
viii. الخاصة؛ المرافق طقمنا 
ix. و الصحي؛ والصرف الفیضان مناطق 
x. المالحة مناطق. 
xi. سلطات الموانئ؛ و 

xii. .السلطات النھریة 
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 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة األنشطة المؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة  
CDBG-MIT ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCDA  7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 البند رقم-

 )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:11(أ) ( 105)، و 9

i. إصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام السیطرة على الفیضانات و
 إدارة میاه األمطار؛

ii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ)؛

iii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 

iv. البنیة التحتیة لالتصاالت؛ 

v. فق العامةالمرا 

vi. اإلسكان   التوطین، وبمساعدة دفع مقدم، وحوافز أو بدون مساعدة إعادة    أو التملك بمساعدة  االستحواذ  عملیات
 والھدم؛ 

vii. حوافز اإلسكان 

viii. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 

ix.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ)
 المشورة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛

x.  حصة تكلفة برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث)HMGP ( للمشروع المؤھل المنح
 ، CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة اإلجمالیة 

xi.  التنمیة االقتصادیة (مساعدة الشركات في إجراء تحسینات وتخفیف آثار الكوارث، والتمویل لدعم
تطویر التقنیات واألنظمة وغیرھا من التدابیر للتخفیف من آثار الكوارث في المستقبل؛ "تقویة" 

العملیات  المناطق والمرافق التجاریة؛ وتمویل قطاعات البنیة التحتیة الحیویة للسماح باستمرار
  ؛التجاریة أثناء الكوارث وبعدھا)

xii.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة
وفقًا   FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  للفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب

أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین   CFRمن قانون اللوائح الفیدرالیة  )  3(ج) (  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100فوق مستوى السھل الفیضي على مدار 

(ب)  55.2بند  24رقم  CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 
لیة أو البناء بطریقة مقاومة للفیضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي )، یجب التع3(

الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 
 3عام بمقدار  100) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة FEMA الطوارئ

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السھل الفیضي لمدة  
 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا  100ام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة أقد
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"نشاط توجد معھ مجرد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه 
الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 

مثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات ال
 ؛اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة

xiii. بأسعار میسورة األسر متعدد لإلسكان جدیدة مشاریع وبناء اإلعمار، وإعادة التأھیل، إعادة.  

 األنشطة غیر المؤھلة 

i. بة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي یتم تنفیذھا ضمن نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجا
االستجابة الفوریة لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي 
لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومیة وغیر الحكومیة في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، 

لطوارئ، والطوارئ الطبیة (بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى)، وإنفاذ القانون، واالستجابة ل
 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات.

ii.  توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب
 ) للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة من صنادیق 

a.  تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع
 أو المخزون الوطني للسدود. USACEللجیش األمریكي 

b.  ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي
USACE PL 84-99  ب (إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر
 االتحادیة)؛

c.  التأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامج للتأمین ضد الفیضاناتNFIP  التابع للوكالة
 ).FEMAة إلدارة الطوارئ (الفیدرالی

d.  الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات
 والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

iii.  مساعدة أي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي یشار إلیھا
لمرافق المملوكة للمستثمر، مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح على أیًضا باسم ا

عكس المرافق المملوكة من قِبل جھة أو وكالة عامة (على سبیل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة 
 للبلدیة)،

iv. ومراكز تشغیل  حاكم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والم
 الطوارئ)؛

v.   بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD    فإن )(أ  105كمالحظة إلى ،
) الذي یساھم CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-مبلغ صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 دوالر أو أقل. 250,000ھو  USACEفي مشروع 

vi. بصیغتھ المعدلة، 1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام    582المادة    تحظر ،
أ) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C.  5154  من مدونة قوانین الوالیات المتحدة   42(

یة في أي مساعدة إغاثة اتحاد على أنھ ال یجوز استخدام  الفیضانات في ظروف معینة. وتنص المادة 
حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 
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القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 
االتحادیة   شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات

والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي 
المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا 

مج المساعدة في لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البرنا
 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

vii.  ال یجوز استخدام التمویل لتسدید مالكي المنازل أو األعمال التجاریة أو الكیانات (بخالف المستفیدین
نشطة التخفیف التي أنجزت من المنح والحكومات المحلیة والمستلمین الفرعیین المذكورین أعاله) أل

 قبل تاریخ تطبیق إشعار السجل الفیدرالي؛

viii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال یفید االستخدام النھائي لتلك الملكیة طرفًا
فسر یمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال یُ   العام؛خاًصا ویجب أن یكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود بالنفع على الكیانات الخاصة في المقام 
 األول؛ و

ix. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 

 أھلیة المشروع: 

i. یفي بتعریف أنشطة التخفیف؛ 

ii.  التخفیف من األعاصیر والعواصف المداریة  محددة؛الیعالج المخاطر الحالیة والمستقبلیة
 الشدیدة؛والمنخفضات والفیضانات الساحلیة / النھریة 

iii.  یفي بتعریف النشاط المؤھل للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG الخاص  1تحت العنوان
  بدیل؛أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط  HCDAبقانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

iv. یلبي الھدف الوطني للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات CDBG ، 

v.  و المشروع؛یتضمن خطة للتمویل طویل األجل وإدارة عملیات وصیانة 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف
 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 نامج ألنشطة الشراء أو االستحواذ السكنیة (فقط):إرشادات البر 

-CDBG(  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  المنح اإلجمالیة  سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح  
MIT) لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات التأھل اإلضافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة ،

الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة. یُطلب من المستلمین الفرعیین  GLOللتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على 
واتباعھا. قد یتبنى المستلمون الفرعیون إرشادات   RARAPقال  تطویر الخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنت

البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع لإلدارة بموجب خطة والیة تكساس للتعافي من 
 كوارثالتعافي من ال-ملیار دوالر في تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  5.676الكوارث: إعصار ھارفي بمبلغ  

CDBG-DR . فیما یتعلق بشراء العقارات، یجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لھا أو
، منطقة تم (2) (l)(ب)  CFR 24.l0l من قانون اللوائح الفیدرالیة 49المخصصة"، على النحو المشار إلیھ في مادة 
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الوقت الذي یتم فیھ الحصول على العقار، حیث یجب أن یتم تحدید استخدام نھائي محدد لھا بوضوح یتم تحدیده في 
حیازة جمیع أو كل العقارات الموجودة داخل المنطقة خالل فترة زمنیة محددة على النحو الذي یحدده الجھة الممنوحة 

 , أو الكیان المستحوذ على المشروع للمضي قدًما.

 في المناطق المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث:

i.  یكون السبب في ھذا الخطر أو تفاقمھ ھو الكارثة التي أعلن عنھا رئیس الجمھوریة والتي یجب أن
 ؛CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاستلمت الجھة الممنوحة لھا تخصیص 

ii.  یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا متوقعًا لسالمة ورفاھیة المستفیدین من البرنامج، كما یتضح من
لوكالة الفیدرالیة إلدارة ل RLأفضل البیانات المتاحة (على سبیل المثال، بیانات الخسائر المتكررة 

 والعلوم؛) FEMA الطوارئ

iii. اإلسكان والتنمیة دارة  یجب تحدید المنطقة المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى یمكن إل
المنطقة المحددة بسھولة. یُعد التمییز بین والجمھور تحدید الممتلكات التي تقع داخل    HUDالحضریة  

قد یعید تطویر العقار  المتلقي الفرعيعملیات الشراء وأنواع االستحواذ األخرى أمًرا مھًما، ألن 
المشترى فقط إذا لم یتم الحصول على العقار من خالل برنامج الشراء (أي، إذا كان الغرض من 

عندما ال یتم الحصول على العقارات من خالل برنامج   االستحواذ شيء آخر غیر الحد من المخاطر).
شراء، یجب أن یكون سعر الشراء متوافقًا مع مبادئ التكلفة الموحدة المطبقة (وقد ال یتم استخدام 

 قبل وقوع الكارثة)؛ و FMVالقیمة السوقیة العادلة 

iv. ھم لخطط إعادة التطویر عند القیام بأنشطة االستحواذ، یجب على المتلقي الفرعي التأكد من امتثال
 طویلة األجل وخطط التخفیف من حدة المخاطر المعتمدة من الوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ

FEMA. 

 معاییر االختیار: 

 النقاط القصوى المعاییر 
 نقاط ممكنة 10 الكوارث المركب في المقاطعةمؤشر 

 نقاط)  10( ٪10  أعلى 

 نقاط)  8( ٪25 أعلى

 نقاط)  5( ٪75 أعلى

 نقطة)  2( ٪25 أقل 

 نقطة)  0( ٪ 10 أقل 

 نقاط ممكنة SoVi 10 مؤشر الضعف االجتماعي

 نقاط)  10( مرتفع

 نقاط)  8( مرتفع متوسط
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 النقاط القصوى المعاییر 
 نقاط)  5( متوسط 

 نقطة)  2( منخفض متوسط 

 نقطة)  0( منخفض

 نقاط ممكنة 10 نصیب الفرد من القیمة السوقیة 

 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( أكثر  أو دوالر 250,000.01

 ممكنة نقطة LMI  20 الھدف الوطني الخاص بالدخل المنخفض والمتوسط

 ) نقطة LMI    )20 مشروع یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط 

 ) نقطة  LMI    )0 مشروع ال یلبي الھدف الوطني للدخل المنخفض والمتوسط 

 ممكنةنقاط  5 مشروع ُمحدد في الخطة المحلیة المعتمدة

 نقاط)  5( المشروع المحدد في الخطة المحلیة المعتمدة

 ) نقطة 0( مشروع غیر محدد 

 ممكنة نقطة 15 قدرة اإلدارة 

  األراضي   مكتب  مع)  CDBG(  المجتمعات   لتنمیة  اإلجمالیة  المنح  لبرامج  عقود   توقیع  یتم  لم

 ) اإلداریة القدرات  تقییم) (GLO( العامة
 نقطة  15ما یصل إلى  

  ومكتب  CDBG المجتمعات  لتنمیة اإلجمالیة  المنح برامح بین مبرمة  لعقود  وفقًا  األداء

   المشروعات  أو/ و  والبرامج GLO العامة األراضي
 نقطة  15ما یصل إلى  

 ممكنة نقطة 25 تأثیر المشروع

 ) نقطة  15(   المشروع من المستفیدین إجمالي  من فرد  لكل للمشروع التقدم مبلغ إجمالي
النسبة المئویة إلجمالي المستفیدین من المشروع من إجمالي تعداد السكان داخل حدود  

 نقاط)  10( السلطة (السلطات) 

 نقاط ممكنة 5 الرافعة المالیة: 

من   ٪1بحد أدنى ( CDBGرافعة مالیة غیر تابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 

   المطلوب)  CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتتمویل 
 نقاط)  5(

 نقاط ممكنة 5 سرعة التعافيتدابیر التخفیف / 

 نقاط)  5( التدابیر المتخذة من جانب المتقدم
 لفقرأعلى ل معدل  :الترجیح

 التطبیق.* مزید من التفاصیل حول معاییر التقییم ستكون متاحة في إرشادات 
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 النقاط القصوى المعاییر 
 نقاط سجلت التي التقدیم طلبات كافة تمویل بعد إال األقل  على  نقطة 65 على   تحصل لم التي الطلبات في النظر یتم لن** 

 . أعلى

، LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة UNMالحاجة إلى التخفیف العاجل  األھداف الوطنیة: 
 ذوي؛ یجب أن یستفید LMB(الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة 

اإلعتمادات المالیة لمسابقة ) بالمئة من50بما ال یقل عن خمسین ( LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة 
   .الوالیة لتخفیف مخاطر إعصار ھارفي

 :AFFH اإلیجابيتعزیز اإلسكان العادل  مراجعة 

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة  
) الخصائص 2ا المنطقة المقترحة للمشروع، (دیموجرافی)  1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4یاجات السكانیة، () التركیبة واالحت3االجتماعیة االقتصادیة، (
) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن 6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(

للمنطقة و/أو تعزز توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل 
اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة 

 بالمخاطر الطبیعیة.

تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو شھرا واحدا بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة  الجدول الزمني 
العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو عشر سنوات من تاریخ بدء ) على خطة HUDالحضریة (

 البرنامج.
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  COG MODS )الحكومة لمجالس التابعة التوزیع طرق(  للتخفیف اإلقلیمي البرنامج 4.4.4

تم تخصیص أموال ، COG MODs )طرق التوزیع التابعة لمجالس الحكومةبموجب البرنامج اإلقلیمي للتخفیف (
المتأثرة بإعصار ھارفي. سوف یقوم كل مجلس استشاري حكومي  COG مجالس الحكوماتلكل منطقة من مناطق 

)COG) بتطویر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (MOD .لتخصیص التمویل للوحدات الحكومیة المحلیة والقبائل الھندیة (
ویة لالستثمارات اإلقلیمیة مع التأثیرات اإلقلیمیة في الحد من على إعطاء األول GLO مكتب األراضي العامةیشجع 

مخاطر األعاصیر والعواصف المداریة واالكتئاب والفیضانات والریاح وغیرھا من المخاطر لتطویر البنیة التحتیة 
صحة المقاومة للكوارث؛ رفع مستوى المیاه والصرف الصحي والنفایات الصلبة واالتصاالت والطاقة والنقل وال

تمویل البنیة التحتیة متعددة االستخدامات؛  والمحددة؛والطب والبنیة التحتیة العامة األخرى لمعالجة المخاطر المحددة 
  وتطویر البنیة التحتیة الخضراء أو الطبیعیة للتخفیف.

(المدن والمقاطعات) ھذا البرنامج، مع الوحدات المحلیة للحكومات  GLOونظراً لطبیعة ھذا النشاط، فسوف یدیر 
 كجھات فرعیة.

الفرصة لعوامل   COGs  مجالس الحكوماتالتي تم تطویرھا من خالل    MODتتیح الطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع  
محلیة قابلة للقیاس الكمي لتوزیع التمویل. نظًرا لحجم المنطقة المتأثرة، وكیف تؤثر الكوارث في كل منطقة بشكل 

 ل منطقة، فإن التحكم المحلي من خالل نھج إقلیمي یعد أمًرا حیویًا لنھج التخفیف الشامل.مختلف، والمخاطر في ك

) المتأثرة من أجل تطویر COG( مجالس الحكوماتتدریبا وتوجیھات عامة مكتوبة ونماذج إلى  GLOوسیوفر 
ة من البیانات التي ). سیتم تزوید كل مجلس استشاري حكومي بمجموعMODsالطرق المحلیة اإلقلیمیة للتوزیع (

إلبالغ إدارة الدفاع. سیكون االختالف من مجموعات البیانات ھذه مسموًحا بھ بعد موافقة مكتب  GLOینتجھا 
على معلومات على مستوى المقاطعة   GLOوقد تحتوي مجموعات البیانات المقدمة من قِبَل  .  GLO  األراضي العامة

فسوف یتولى    ،MODمن تطویر طریقة التوزیع    COGمكن المجلس االستشاري الحكومي  لم یت   إذا  .والمدینة و / أو الرمز البریدي
 .COGلمنطقة المجلس االستشاري الحكومي    MODإتمام طریقة التوزیع   GLOمكتب األراضي العامة 

 )COG) أن یقوم كل مجلس استشاري حكومي (MODسوف تتطلب التوجیھات العامة للطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (
) نشر إشعار بأي جلسات استماع COGبمتابعة عملیة مشاركة المواطنین. یُطلب من كل مجلس استشاري حكومي (

عامة قبل عقد جلسات االستماع. ویتم نشر اإلشعارات في جمیع الجرائد األعلى مبیعاً لجمیع المقاطعات المؤھلة في 
، كما یتم تقدیمھا إلى جمیع المدن (COGاري الحكومي (المنطقة، ویتم نشرھا على الموقع اإللكتروني للمجلس االستش

والمقاطعات المؤھلة والقبائل الھندیة في المنطقة. یجب أن تكون جلسات االستماع متوافقة تماما مع قانون االجتماعات 
 المفتوحة لوالیة تكساس.

ا بواسطة المجلس االستشاري بمراجعة وتقدیم موافقة مبدئیة على كل طرق التوزیع المحلیة قبل نشرھ GLOسیقوم 
) النھائیة على الموقع اإللكتروني للمجلس MODالحكومي للتعلیق العام. یتم نشر الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (

یوًما.  15. یجب أال تقل فترة التعلیق العام عن GLO) للتعلیق العام قبل تقدیمھا إلى COGاالستشاري الحكومي (
) MODیق، ویجب اإلشارة إلى أي تغییرات تم إجراؤھا على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (یجب أن یتم الرد على كل تعل

 تاریخ اكتمال طرق التوزیع المحلیة. GLO. سیحدد GLOالنھائیة في قسم االستجابة لتخضع لمراجعة 

قِبَل كل مجلس استشاري ) من  MODبمراجعة واعتماد طلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (  GLOوعند االنتھاء، سیقوم  
)بشكل كامل للتأكد من أن كل مجلس MOD). وستتم مراجعة جمیع الطرق اإلقلیمیة للتوزیع (COGحكومي (

) یقدم وصفا تفصیلیا للمنھجیة المستخدمة في تخصیص االعتمادات المالیة وترتیب أولویاتھا COGاستشاري حكومي (
سیقدم تَْعِقیب َعلَى العََمل إلى  GLO، فإن (MOD)الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع داخل األقالیم التابعة. إذا لم یتم اعتماد 

 ، متضمناً مشاكل محددة.(COGالمجلس االستشاري الحكومي (
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وبیانات ، SoVI ، ومؤشر الضعف االجتماعي(CDI)بیانات التعداد، ومؤشر الكوارث المركب  GLOاستخدم 
المتأثرة. تحدد  COG مجالس الحكوماتلتوزیع التمویل على مناطق ضریبة األمالك من مكتب المراقب للوالیة 

توازنًا بین المخاطر التي تواجھھا المجتمعات من األخطار الطبیعیة، وضعف السكان  MODتوزیع طرق العوامل 
التوزیع والحساب في الملحق   طرق  في المجتمعات المؤھلة، والقدرة المالیة على التعافي، والسكان النسبیین. ویرد ذكر  

 ف.

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

تُعد األعاصیر / العواصف المداریة / المنخفضات المداریة، والفیضانات كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف،  
الساحلیة / النھریة الشدیدة إثنین من بین أھم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. یجب أن یخفف كل مشروع 

 مقترح من أحد ھذه المخاطر المحددة.

 دوالر 500,000,000 مبلغ التخصیص: 

i. من التمویل المخاطر من إعصار ھارفي في المناطق بالمئة  )  50ل عن خمسین (والبد أن یعالج ما ال یق
 HUD MIDالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا مناطق "منكوبة أكثر تضرًرا"  

(المقاطعات والرموز البریدیة للمناطق األكثر تأثرا وتضررا التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة 
 ).HUD MID الحضریة

ii. ) من التمویل المخاطر من إعصار ھارفي في بالمئة ) 50والبد أن یعالج ما یصل إلى خمسین
 MID المناطق(المقاطعات) األكثر تأثرا وتضرًرا التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

HUD .والوالیة  
iii. لى أنھا مؤھلة مواقع قد تصبح المناطق اإلضافیة داخل المقاطعات التي لم یتم ذكرھا صراحة ع

إذا كان من الممكن  CDBG-MITالتخفیف -لألنشطة الممولة من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
في ھذا المجال   CDBG-MITالتخفیف  -إثبات كیف أن إنفاق تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

یل المثال، مشاریع االحتفاظ سوف یخفف بشكل ملموس المخاطر المحددة داخل منطقة مؤھلة (على سب
  بالمیاه في المنبع للحد من الفیضانات في مجرى النھر في منطقة مؤھلة).

 .MOD  ئزة عن طریق طرق التوزیع المحلیةسیتم تحدید الحد األقصى للجا    الحد األقصى للجائزة: 

 وحدات الحكومة المحلیة (المدن والمقاطعات) والقبائل الھندیة الكیانات المؤھلة: 

 ):MODمتطلبات الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع ( 

i. ) سیقوم كل مجلس حكوميCOG) بتسھیل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع (MOD بدعم من (GLO؛ 
ii.  المؤھلة؛وضع معاییر موضوعیة لتخصیص التمویل للكیانات أو األنشطة 
iii. مواطنین:عملیة مشاركة ال 
iv. ،تطویر خطة لمشاركة المواطنین 
v.  سیقومGLO  بمراجعة وتقدیم موافقة مبدئیة على طرق التوزیع المحلیةMOD  قبل فترة التعلیق

  ؛COGة العام في مجلس الحكوم
vi. ) عامتین قبل وضع اللمسات األخیرة على الطریقة اإلقلیمیة للتوزیع 2إجراء ما ال یقل عن جلستین (

)MOD)، 
vii.  ستكون "اجتماع للتخطیط العام"؛1استماع عامة واحدة (جلسة ( 
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viii.  یوًما على األقل. 15ضمان فترة للتعلیقات العامة لمدة 
ix.  التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة دوالر في صنادیق  1,000,000تنفیذ ما ال یقل عن 

CDGB-MIT اإلقلیمیة للتوزیع (، ألي كیان محلي یتلقى التمویل من خالل الطریقةMOD( قد ؛
  بطلب مسبب لإلعفاء من الحد األدنى إلى مكتب األراضي العامة   COGsتتقدم المجالس االستشاریة الحكومیة  

GLO؛ 
x. التأكد من تخصیص نسبة مئویة من التمویل إلى المقاطعات والرموز البریدیة األكثر تأثًرا وتضررا 

MID  اإلسكان والتنمیة الحضریة (من إعصار ھارفي التي حددتھا إدارةHUD في الوالیات (
 المتحدة،

xi. ) تسھیل تحدید األولویات المحلیة من خالل الطریقة اإلقلیمیة للتوزیعMOD)، 
xii. االتصال بتقییم االحتیاجات اإلقلیمیة للتخفیف والمخاطر؛ 
xiii. تحدید المخصصات ألولویات التخفیف اإلقلیمیة والمشروعات اإلقلیمیة؛ 
xiv. لمشاریع) المغطاة،تحدید المشروع(ا 
xv.  من شروط إعانات الدخل المنخفض والمتوسط ٪50خطة لتلبیة LMI ، 
xvi.  إنشاء أي معاییر إضافیة لألھلیة تتجاوز ما ھو مطلوب من قِبَل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

)HUD أو (GLO. 

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة األنشطة المؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة  
CDBG-MIT ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCDA  7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 البند رقم-

  )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:11(أ) ( 105)، و 9

i.  الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام السیطرة على
 إدارة میاه األمطار؛

ii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام
 الجسور، إلخ)؛

iii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 
iv. االت؛البنیة التحتیة لالتص 
v. المرافق العامة 
vi.  عملیات الشراء أو االستحواذ مع أو بدون مساعدة إعادة توطین، مساعدة دفعة مقدمة، حوافز اإلسكان

 والھدم؛
vii. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 
viii.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ)

 المشورة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛
ix.   حصة تكلفة برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث)HMGP  (لوكالة الفیدرالیة إلدارة وفقاً ل

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة للحصول على للمشروع المؤھل  FEMA الطوارئ
CDBG-MIT ، 

x.  التنمیة االقتصادیة (مساعدة الشركات في إجراء تحسینات وتخفیف آثار الكوارث، والتمویل لدعم
تطویر التقنیات واألنظمة وغیرھا من التدابیر للتخفیف من آثار الكوارث في المستقبل؛ "تقویة" 

ة للسماح باستمرار العملیات المناطق والمرافق التجاریة؛ وتمویل قطاعات البنیة التحتیة الحیوی
 و ؛التجاریة أثناء الكوارث وبعدھا)
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xi.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة
وفقًا   FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  للفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب

أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین   CFR) من قانون اللوائح الفیدرالیة  3(ج) (  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100فوق مستوى السھل الفیضي على مدار 

(ب)  55.2بند  24رقم  CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 
)، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفیضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي 3(

الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 
 3عام بمقدار  100) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة FEMA الطوارئ

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السھل الفیضي لمدة  
 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 

م. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا عا 100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة 
"نشاط توجد معھ مجرد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه 
الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 

نین ومراكز الشرطة ومحطات المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور رعایة المس
  اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة.

 األنشطة غیر المؤھلة: 

i.  تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي یتم تنفیذھا  االستجابة للطوارئنظام
من أجل الحد من الخسائر في األرواح  حالة طوارئ أخرىضمن االستجابة الفوریة لكارثة أو أي 

 حاالت في الحكومیة وغیر الحكومیة السلطات قبل منالمملوكة بالممتلكات  تلحقواألضرار التي 
(بما في ذلك   الطبیةوحاالت الطوارئ    رائق وإنفاذ القانون واالستجابة للطوارئوالح  العامة  الطوارئ

 .و السلطات واألفراد ذوي الصلة والوكاالت المستشفیات)مرافق الطوارئ في 
ii.  توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب

 ) للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة  المنح اإلجمالیةمن صنادیق 
a.  تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح المھندسین التابع

 U.S. Army Corps ofأو المخزون الوطني للسدود  USACEللجیش األمریكي 
Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams. 

b. ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل سالح المھندسین التابع للجیش األمریكي 
USACE PL 84-99  بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program  إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر)
 االتحادیة)؛

c.  لتأمین ضد الفیضانات االتأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامجNFIP  التابع للوكالة
 ).FEMAالفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

d.  الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات
 والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

iii.  الخاصة، التي یشار  والمرافقأي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ مساعدة
مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح   ،لمستثمرإلیھا أیًضا باسم المرافق المملوكة  

أو المرافق المملوكة  السجنعامة (على سبیل المثال،  ھیئةعلى عكس المرافق المملوكة من قِبل 
 یة)،للبلد
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iv. ومراكز تشغیل  حاكم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والم
 الطوارئ)؛

v.  بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD  (أ))،  105كمالحظة إلى
في ) الذي یساھم CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة فإن مبلغ صنادیق 

 دوالر أو أقل. 250,000ھو  USACE سالح المھندسین بجیش الوالیات المتحدة دراسة  مشروع

vi. بصیغتھ المعدلة، 1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام    582المادة    تحظر ،
حاالت الكوارث الناجمة عن المساعدة في  أ)  U.S.C.  5154  من مدونة قوانین الوالیات المتحدة   42(

على أنھ ال یجوز استخدام أي  سالفة الذكرالمادة  وبشكل عام، تنصالفیضانات في ظروف معینة. 
(بما في لسداد أي مدفوعات مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات 

ذلك أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن 
بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت  تلحقاألضرار التي 

 كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد التيمساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة 
ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول  وأنالفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول بھ 

الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه  ضد على تأمین
الممتلكات   الممتلكات. قد ال یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة 

 إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

vii. طرفًا  لھذا العقارالعام، فقد ال یفید االستخدام النھائي  االستمالكحق تم شراء العقار من خالل استخدام  وإذا
االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال یُفسر  حق استخدام ویمكنخاًصا ویجب أن یكون لالستخدام العام؛ 

 عام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود بالنفع على الكیانات الخاصة في المقام األول؛االستخدام ال

viii. .مدفوعات تشجیعیة لألسر التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث 

 السكنیة (فقط): االمتالكإرشادات البرنامج ألنشطة الشراء أو  

-CDBG(  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  المنح اإلجمالیة  ا لمتطلبات ولوائح  سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقً 
MIT) لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھدفة ومتطلبات التأھل اإلضافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة ،

الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة. یُطلب من المستلمین الفرعیین  GLOللتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على 
واتباعھا. قد یتبنى المستلمون الفرعیون إرشادات   RARAPتطویر الخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  

ي من الكوارث: البرنامج المستخدمة لبرنامج الشراء واالستحواذ المحلي الخاضع إلدارة خطة والیة تكساس للتعاف
-CDBG التعافي من الكوارث-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتملیار دوالر في تمویل    5.676إعصار ھارفي بمبلغ  

DR  فیما یتعلق بشراء العقارات، یجب أن تكون "منطقة المشروع المقصودة أو المخطط لھا أو المخصصة"، على .
، منطقة تم تحدید استخدام نھائي (2) (l)(ب)    CFR  24.l0lوائح الفیدرالیة  من قانون الل  49النحو المشار إلیھ في مادة  

محدد لھا بوضوح یتم تحدیده في الوقت الذي یتم فیھ الحصول على العقار، حیث یجب أن یتم حیازة جمیع أو كل 
أو الكیان المستحوذ   العقارات الموجودة داخل المنطقة خالل فترة زمنیة محددة على النحو الذي یحدده الجھة الممنوحة

 , DR.على المشروع للمضي قدًما

في  معاییرالفرعي  أن یحدد المتلقيللحد من مخاطر الكوارث، یجب  المنطقة المستھدفةفي  شراءعملیة  وإلجراء
 :التالیة للمتطلبات وفقًا ،الشراءسیاساتھ وإجراءاتھ لتعیین المنطقة الخاضعة لعملیة 
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i.   والتي استلمت   دولةھذا الخطر أو تفاقمھ ھو الكارثة التي أعلن عنھا رئیس الیجب أن یكون السبب في
 ؛CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتالجھة الممنوحة لھا تخصیص 

ii.  یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا متوقعًا لسالمة ورفاھیة المستفیدین من البرنامج، كما یتضح من
وكالة الفیدرالیة إلدارة لل RLمتاحة (على سبیل المثال، بیانات الخسائر المتكررة أفضل البیانات ال

 والعلوم؛) FEMA الطوارئ

iii. اإلسكان والتنمیة دارة  یجب تحدید المنطقة المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى یمكن إل
بسھولة. یُعد التمییز بین والجمھور تحدید الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة    HUDالحضریة  

قد یعید تطویر العقار  المتلقي الفرعيعملیات الشراء وأنواع االستحواذ األخرى أمًرا مھًما، ألن 
المشترى فقط إذا لم یتم الحصول على العقار من خالل برنامج الشراء (أي، إذا كان الغرض من 

 االستحواذ شيء آخر غیر الحد من المخاطر).

iv.   التأكد من امتثالھ لخطط إعادة التطویر طویلة   المتلقي الفرعيعند القیام بأنشطة االستحواذ، یجب على
 األجل.

 أھلیة المشروع: 

i. یفي بتعریف أنشطة التخفیف؛ 
ii. والعواصف المداریة   من حدة مخاطر األعاصیرالتخفیف  ؛المحددة والمستقبلیة الحالیة المخاطر یعالج

 الشدیدة؛  النھریة /والفیضانات الساحلیة  والمنخفضات

iii.  یفي بتعریف النشاط المؤھل للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG الخاص  1تحت العنوان
, CDBG أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط بدیل؛ HCDAبقانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

HCDA 

iv. عات منح اإلجمالیة لتنمیة المجتمیلبي الھدف الوطني للCDBG، 

v.  و المشروع؛یتضمن خطة للتمویل طویل األجل وإدارة عملیات وصیانة 

vi.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف
 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

، LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة UNMالحاجة إلى التخفیف العاجل  األھداف الوطنیة: 
 ذوي؛ یجب أن یستفید LMB(الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة 

اإلعتمادات المالیة لبرنامج   ) بالمئة من50بما ال یقل عن خمسین (  LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة  
 .تخفیف المخاطر اإلقلیمي

 :AFFH لعادل اإلیجابياإلسكان ا مراجعة تعزیز  

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة  
) الخصائص 2ا المنطقة المقترحة للمشروع، (دیموجرافی)  1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (
) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن 6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(
وضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز ت
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اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة 
 بالمخاطر الطبیعیة.

 الجدول الزمني 

) على خطة العمل HUDامج المقترح ھو شھرا واحدا بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (تاریخ بدء البرن
 سنوات من تاریخ بدء البرنامج. 6 ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست
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 تكمیلي  ):HMGP( المخاطر حدة من التخفیف منحة برنامج 4.4.5

أحد برامج المنح الثالثة للوكالة الفدرالیة إلدارة  )HMGPیعد برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث (
یدار برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث من قبل . )HMA( مخاطرالالطوارئ للمساعدة في الحد من 

). یدعم برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث مشاریع فعالة TDEM( قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس
الوكالة من حیث التكلفة بعد الكوارث وھیو البرنامج األطول أمدا للتخفیف من بین برامج المنح الثالثة التي تقدمھا 

التخفیف من حدة تدابیر  FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ . تُعّرف  FEMA الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
المخاطر بأنھا أي إجراء مستدام یتخذ للتخفیف من المخاطر الطویلة األجل التي یتعرض لھا األشخاص والممتلكات 
من الكوارث المستقبلیة أو القضاء علیھا. الغرض من برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث ھو مساعدة 

ة المخاطر عقب إعالن الرئیس عن الكوارث في المناطق التي طلبھا المجتمعات على تنفیذ تدابیر التخفیف من حد
من قانون اإلغاثة  404مخول بموجب المادة  HMGPالمحافظ. إن برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث 

  في حاالت الطوارئ من قانون روبرت روبرت ستافورد والمساعدة في حاالت الطوارئ.

تتحمل الوالیة المسؤولیة الرئیسیة عن تحدید األولویات، واختیار، وإدارة مشاریع التخفیف من المخاطر على مستوى 
 بالمئة 75ما یصل إلى  HMGPالوالیة والمستوى المحلي. * یوفر برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث 

المخاطر المختارة للتمویل. یجب أن یساھم المستلمون من التكالیف المؤھلة المرتبطة بمشاریع التخفیف من حدة 
على األقل من إجمالي تكالیف المشروع، والمعروفة باسم المشاركة أو غیر  بالمئة 25الفرعیون المحددون بنسبة 

ألن یكون لدى  HMGPاالتحادیة. تتطلب األھلیة للمشاركة في برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث 
) التي وافقت علیھا الوكالة الفدرالیة إلدارة LHMPقضائیة خطة للتخفیف من حدة المخاطر المحلیة (لسلطات الا

برنامج ھناك مجموعة متنوعة من المتطلبات األخرى أیًضا، بما في ذلك المشاركة الحالیة في ال. FEMA الطوارئ
خطر الفیضان الخاصة المعینة. مشاریع لجمیع المشاریع الواقعة في منطقة  NFIPالوطني للتأمین ضد الفیضانات 

 HMGPحمایة الملكیة العامة أو الخاصة مؤھلة للحصول على تمویل برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث  
 ویمكن أن تشمل ما یلي:

i. اقتناء/ ھدم/ رفع الھیاكل المعرضة للفیضانات؛ 
ii. برامج الغرف اآلمنة الفردیة والجمعیة؛ 
iii.  المرافق (مقاومة الفیضانات والریاح الشدیدة والزالزل وما إلى ذلك؛تحدیث 
iv. مشاریع مراقبة / حمایة المخاطر الھیكلیة الصغیرة؛ 
v. مولدات الطوارئ، و 
vi. .إنفاذ قانون ما بعد الكوارث 

 التمویل المحدود متاح أیًضا لما یلي:

i.  ّنة، وقدرات اإلنذار المحّسنة، مشاریع المبادرة مثل التوعیة العامة، وأنظمة معلومات الخطر المحس
 و ذلك؛وما إلى 

ii.  تطویرHMPs  :الدولي والمحلي، بما في ذلك الدراسات لتعزیز وعي المجتمع بالمخاطر (أمثلة
 دراسات غمر السدود، دراسات الفیضانات).

تخفیف ملیون دوالر لتمویل برنامج منحة ال 800تلقت والیة تكساس أكثر من )، DR -4332بعد إعصار ھارفي (
إشعار   )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (كجزء من البرنامج، بدأت  .  HMGP  من حدة مخاطر الكوارث

قسم إدارة ) إلجراء فحص مسبق للمشاریع التي یمكن النظر فیھا. بعد عملیة إشعار النوایا، حددت NOIالنوایا (
قدیم طلبات برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر المتقدمین المحتملین وطلبت ت )TDEMالطوارئ بوالیة تكساس (
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بعد ذلك تطبیقات مشروع برنامج  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (استعرضت . HMGP الكوارث
 والمشاریع المختارة من قبل الوالیة لتمویلھا. HMGPمنحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث 

-ي ھذا تمویًال من (المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتتكمیللكوارث السیوفر برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر ا
التي لم تتمكن من تلقي   HMGP) لمشاریع برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث  CDBG-MIT  التخفیف

). سوف یلبي كل مشروع من ھذه HMGPالتمویل من خالل برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث (
) للتخفیف باإلضافة إلى المتطلبات اإلضافیة لمشروع HUDالمشروعات تعریف إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

. سوف تلبي أنشطة اإلسكان وتتبع متطلبات (المنح CDBG-MIT التخفیف-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
نامج األولویة للمشاریع التي تلبي الھدف . سیحدد ھذا البرCDBG-MIT  التخفیف)-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

القومي المنخفض والمتوسط الدخل والمشاریع الموجودة في المناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار ھارفي التي 
غیر مطلوبة  ٪25حصة التكلفة غیر الفیدرالیة بنسبة ). HUD MIDحددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

  اإلضافي. HMGPمن حدة مخاطر الكوارث  لبرنامج منحة التخفیف

، CDBG-MITالتخفیف) -نظًرا لطبیعة ھذه األنشطة وتعقیدات قواعد وأنظمة (المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 مع المتقدمین كمتلقین فرعیین. GLOسیتم إدارة ھذا البرنامج من قِبل 

عن كثب  GLOسیعمل ، HMGP حدة مخاطر الكوارثي لـبرنامج منحة التخفیف من تكمیلھذا الملحق ال بموجب
في اختیار المشاریع بناًء على المعاییر الموضحة أدناه. بمجرد  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (مع 

 .recovery.texas.govبنشر قائمة المشاریع المحددة على موقع  GLOتحدید اختیارات المشروع، سیقوم 

 -ة للتمویل إلى تقدیم مواد طلب تكمیلیة للتحقق من أھلیة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتستحتاج المشروعات المختار
 .CDBG-MITالتخفیف 

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تُعد األعاصیر / العواصف المداریة / المنخفضات المداریة، والفیضانات 
الساحلیة / النھریة الشدیدة إثنین من بین أھم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس. یطلب برنامج منحة التخفیف 

من المجتمعات معالجة المخاطر المحددة  2017ي عام لتمویل إعصار ھارفي ف HMGPمن حدة مخاطر الكوارث 
 في خطط العمل المحلیة للتخفیف من حدة المخاطر.

 المشاریع المغطاة: 

ملیون دوالر أو أكثر، مع ما ال یقل عن  100یتم تعریفھ على أنھ مشروع بنیة تحتیة تبلغ تكلفتھ اإلجمالیة للمشروع 
المنح اإلجمالیة ، بغض النظر عن المصدر (CDBGمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات ملیون دوالر من تمویل ال 50

 CDBG-MITالتخفیف    -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات، وCDBG-DRالتعافي من الكوارث  -لتنمیة المجتمعات
وصفًا للمشروع  ). یجب أن تتضمن خطة العمل أو التعدیل الجوھري CDBG منح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات، وال

األخرى (كیف تلبي تعریف   CDBG-MITالتخفیف    -والمعلومات المطلوبة ألنشطة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
نشاط التخفیف، واالنسجام مع تقییم احتیاجات التخفیف المنصوص علیھ في خطة عمل الجھة المانحة، واألھلیة بموجب 

أو تنازل أو شرط بدیل، والھدف الوطني، بما في  HCDAالتنمیة المجتمعیة (أ) من قانون اإلسكان و 105 البند رقم 
ذلك معاییر إضافیة ألنشطة التخفیف). باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تصف خطة العمل كیف یفي المشروع المغطى 

اق مع أنشطة . أدناه) بما في ذلك: االتسVA13بمعاییر إضافیة لألھداف الوطنیة للمشروعات المغطاة (المذكورة في 
أثبتت فعالیة واستدامة المشروع على المدى الطویل   ؛نفسھا MIDمنطقة األكثر تأثرا وتضررا  الالتخفیف األخرى في  

  وإثبات أن فوائد المشروع المغطى تفوق التكالیف. ؛بما في ذلك عملیاتھ وصیانتھ
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 دوالر 170,000,000 مبلغ التخصیص: 

i. ) من التمویل جھود التخفیف في المناطق التي حددتھا إدارة بالمئة ) 50والبد أن یعالج ما ال یقل عن
المقاطعات ( HUD MIDاألسكان والتنمیة الحضریة على أنھا المناطق األكثر تأثرا وتضررا 

 والرموز البریدیة).
ii. ) األكثر تأثراً قاطعات الوالیة من التمویل جھود التخفیف في مبالمئة ) 50وربما یعالج ما یصل إلى

وللمقاطعات باستثناء الرموز البریدیة للمناطق التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  MID وتضرراً 
  .MID األكثر تأثراً وتضرراً ) على أنھا المناطق HUDالحضریة (

 دوالر 170,000,000 الحد األقصى للجائزة: 

لوكالة المتقدمین المؤھلین لبرنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث التابع ل  الكیانات المؤھلة: 
 FEMAالفدرالیة إلدارة الطوارئ 

التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاألنشطة المؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب  
CDBG-MITقانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة ؛ HCDA ، 7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 البند رقم-

   )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:25-24(أ) ( 105)، 11(أ) ( 105)، و 9

i. الشراء؛ 
ii. ،مساعدة إعادة توطین، عند أنشطة الشراء أو االقتناء 
iii. .ھدم مع أنشطة الشراء 
iv. حوافز اإلسكان 
v. األنشطة لھادفة لنقل العائالت خارج السھول الفیضیة؛ 
vi.  الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام السیطرة على

 إدارة میاه األمطار؛
vii.  ،ترمیم البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوارع، توفیر المولدات، إزالة الحطام

 الجسور، إلخ)؛
viii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 
ix.  التحتیة لالتصاالت؛البنیة 
x. المرافق العامة و 
xi.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة

وفقًا   FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  للفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب
) من قانون اللوائح الفیدرالیة أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین فوق 3(ج) ( 60.3بند  44للفقرة 

بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100مستوى السھل الفیضي على مدار 
(ب)  55.2بند  24رقم  CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 

)، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفیضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي 3(
الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 

 3عام بمقدار  100ضي لمدة ) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیFEMA الطوارئ
عام، وكان اإلجراء الحرج في   500أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ارتفاع السھل الفیضي لمدة  

 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 
عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا  100لمدة أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي 
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"نشاط توجد معھ مجرد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه 
الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 

رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات  المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور
  اإلطفاء وخطوط المرافق الرئیسیة.

 األنشطة غیر المؤھلة: 

i.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على
 مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.

ii. واقعة في طرق الفیضانات؛إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل ال 
iii. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل حیث بھ 

a.  بحسب متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكبر من ٪AMI أو المتوسط (
 القومي؛

b. یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و 
c. ضررة، حتى عندما لم یكن لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على الممتلكات المت

 مطلوبا من مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.
iv. مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 
v.  توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة. مطلوب

 ) للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة یق من صناد
a.   المھندسین التابع تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح

 U.S. Army Corps ofأو المخزون الوطني للسدود  USACEللجیش األمریكي 
Engineers National Levee Database or National Inventory of Dams. 

b.   المھندسین التابع للجیش األمریكي سالح  لضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إعادة التأھیل
USACE PL 84-99  بU.S. Army Corps of Engineers PL 84–99 

Rehabilitation Program إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر) 
 االتحادیة)؛

c.  ضد الفیضانات  الوطني لتأمیناالتأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامجNFIP  التابع
 ).FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

d.  الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات
 من المخاطر. والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد

vi.   المشروعات الممولة بالفعل من قبل برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارثHMGP   التابع
 ؛FEMA للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

vii.  مساعدة أي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ المرافق الخاصة، التي یشار إلیھا
مر، مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح على أیًضا باسم المرافق المملوكة للمستث

عكس المرافق المملوكة من قِبل جھة أو وكالة عامة (على سبیل المثال، الشرطة أو المرافق المملوكة 
 للبلدیة)،

viii. ومراكز تشغیل  حاكم المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والم
 ؛الطوارئ)
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ix.  (أ) من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة 105بموجب القانون، (المذكور في اإلیضاح HCD ، فإن
) الذي یساھم CDBG-DRالتعافي من الكوارث (-مبلغ صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

  دوالر أو أقل. 250,000ھو  USACE سالح المھندسین بالجیش األمریكيفي مشروع 
x.   بصیغتھ المعدلة، 1994من القانون الوطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام    582المادة  تحظر ،

أ) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C. 5154ة  من مدونة قوانین الوالیات المتحد  42(
یة الفیضانات في ظروف معینة. بشكل عام، تنص على أنھ ال یجوز استخدام أي مساعدة إغاثة اتحاد

في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك أي مدفوعات للمساعدة في 
القروض) للفرد من أجل "اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار التي لحقت بأي ممتلكات 

االتحادیة   شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات
والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي 
المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا 

مج المساعدة في لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البرنا
 حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.

xi.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال یفید االستخدام النھائي لتلك الملكیة طرفًا
لعام لالستخدام العام، ولكن ال یُفسر یمكن استخدام االستمالك ا  العام؛خاًصا ویجب أن یكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود بالنفع على الكیانات الخاصة في المقام 
 األول؛ و

 متطلبات البرنامج: 

i.   قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساستم تقدیم المشروع إلى  TDEM   لتمویل برنامج منحة التخفیف من
 ؛المتعلق بإعصار ھارفي HMGPلكوارثحدة مخاطر ا

ii.  التعافي من  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمقاطعة مؤھلة إعصار ھارفي  2017یكون في عام
 . CDBG-DRالكوارث

iii. یفي بتعریف أنشطة التخفیف؛ 

iv. معالجة المخاطر الحالیة والمستقبلیة المحددة في تقییم احتیاجات التخفیف؛ 

v. نح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات أن تكون مؤھلة ألنشطة المCDBG  بموجب البند األول من قانون
  بدیل؛أو خالف ذلك بموجب تنازل أو شرط  HCDAاإلسكان والتنمیة المجتمعیة 

vi.  وطني؛تلبیة ھدف 

vii.  و الطویل؛خطة للتشغیل والصیانة على المدى 

viii.   معقولة ومتسقة مع تكالیف السوق في توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء
 وقت ومكان اإلنشاء.

 المبادئ التوجیھیة لبرنامج االستحواذ السكني (فقط): 

-CDBGالتخفیف (-سیضع كل متلٍق فرعیًا إرشادات عامة وفقًا لمتطلبات ولوائح المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
MIT)فة ومتطلبات التأھل اإلضافیة. یجب نشر اإلرشادات العامة ، لتحدید مبالغ المساعدة القصوى والمناطق المستھد

الموافقة على جمیع اإلرشادات العامة. یُطلب من المستلمین الفرعیین  GLOللتعلیق العام قبل االستخدام. ینبغي على 
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إرشادات   واتباعھا. قد یتبنى المستلمون الفرعیون  RARAPتطویر الخطة السكنیة لمكافحة النزوح ومساعدة االنتقال  
البرنامج المستخدمة في برنامج االستحواذ واالستحواذ المحلي الذي یتم إدارتھ بموجب خطة والیة تكساس للتعافي من 

 التعافي من الكوارث-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتملیار دوالر في تمویل    5.676الكوارث: إعصار ھارفي بمبلغ  
CDBG-DR. قانون  بموجب"، المعینة أو لھا المخطط أو المحددة  المشروع "منطقة  تحدید یتم أن البد ،العقارات بشراء یتعلق وفیما  

  حیث   العقار،  اقتناء  فیھ  تم  الذي  الوقت   في  النھائي  للوضع  بوضوح  محددة  كمنطقة(ب) (ن) (ثانیًا)،    24.101  بند  49  رقم  الفیدرالیة  اللوائح
  الممنوحة   الجھة  حددتھ   الذي  النحو  على   محددة  زمنیة  فترة   غضون   في  منھا  كبیر  جزء   أو  المنطقة  تلك  في  العقارات   كافة  اقتناء  یتم  أن  یتعین

 . المشروع  تنفیذ في  قدًما  للمضي الحائزة الجھة أو

وضع معاییر في  المتلقي الفرعيإلجراء عملیة استحواذ في منطقة مستھدفة للحد من مخاطر الكوارث، یجب على 
 سیاساتھ وإجراءاتھ لتعیین المنطقة الخاضعة لعملیة االستحواذ، وفقًا للمتطلبات التالیة:

i. جمھوریة والتي یجب أن یكون السبب في ھذا الخطر أو تفاقمھ ھو الكارثة التي أعلن عنھا رئیس ال
 ؛CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاستلمت الجھة الممنوحة لھا تخصیص 

ii.  یجب أن یكون الخطر تھدیدًا بیئیًا متوقعًا لسالمة ورفاھیة المستفیدین من البرنامج، كما یتضح من
الوكالة الفیدرالیة إلدارة  لل  RLأفضل البیانات المتاحة (على سبیل المثال، بیانات الخسائر المتكررة  

 والعلوم؛) FEMA الطوارئ

iii. اإلسكان والتنمیة دارة  یجب تحدید المنطقة المستھدفة للحد من مخاطر الكوارث بوضوح حتى یمكن إل
والجمھور تحدید الممتلكات التي تقع داخل المنطقة المحددة بسھولة. یُعد التمییز بین   HUDالحضریة  

قد یعید تطویر العقار  المتلقي الفرعيعملیات الشراء وأنواع االستحواذ األخرى أمًرا مھًما، ألن 
المشترى فقط إذا لم یتم الحصول على العقار من خالل برنامج الشراء (أي، إذا كان الغرض من 

 االستحواذ شيء آخر غیر الحد من المخاطر).

iv.  عند القیام بأنشطة االستحواذ، یجب أن یضمن المستلمون الفرعیون التزامھم بخطط إعادة التطویر
 طویلة األجل.

 معاییر االختیار: 

i. یجب أن تفي المشروعات بتعریف أنشطة التخفیف؛ 

ii.  للدخل المنخفض والمتوسط،ستعطى األولویة للمشاریع التي تحقق الھدف الوطني 

iii. ) المشاریع التي لدیھا تحلیل تكالیف المنافعBCA) تكون المشاریع التي لدیھا 1) ألكثر من واحد ،(
 و أعلى؛تحلیل تكالیف منافع أعلى في مرتبة 

iv. ستعطى األولویة للمتقدمین الذین لم یتلقوا تمویل برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث 
HMGP. 
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، LMI، الدخول المنخفضة والمتوسطة UNMالحاجة إلى التخفیف العاجل  ف الوطنیة:األھدا 
 ذوي؛ یجب أن یستفید LMB(الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة 

برنامج لاإلعتمادات التكمیلیة    ) بالمئة من50بما ال یقل عن خمسین (  LMIالدخول المنخفضة والمتوسطة  
 .HMGP منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث

 :AFFH اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة تعزیز  

 GLOمن جانب    AFFH  برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة  
) الخصائص 2قترحة للمشروع، (ا المنطقة المدیموجرافی)  1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، (3االجتماعیة االقتصادیة، (
إیجابیًا.  AFFH) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل 6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(

یجب أن توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة 
ھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد ب

  المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.

 :الجدول الزمني 

) على خطة العمل ھذه. HUDأشھر بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (  3تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو  
 تاریخ االنتھاء المقترح ھو أربع سنوات من تاریخ بدء البرنامج.
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 الساحلیة  لتعافيا سرعة برنامج 4.4.6

بجھود مستمرة للتخطیط الساحلي من خالل خطة تكساس الساحلیة الرئیسیة  GLOیقوم قسم الموارد الساحلیة في 
بھا في   الموصي  1) كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف. تقدم مشاریع المستوى  سرعة التعافيللمرونة (خطة  

مرونة متعددة األوجھ وطویلة األجل لمخاطر المخاطر الساحلیة المحددة من خالل مزیج من البنیة   سرعة التعافيخطة  
سرعة التحتیة الخضراء والبنیة التحتیة الرمادیة والتدابیر غیر الھیكلیة. تم تقییم المشروعات ذات األولویة في خطة 

موظفي وكالة الموارد   الساحلیة؛من باحثین في علوم المناطق  من قبل اللجان االستشاریة الفنیة اإلقلیمیة المؤلفة    التعافي
وخبراء  ؛ممثلو الحكومة المحلیة ؛أعضاء المنظمات العامة والخاصة وغیر الحكومیة والوالئیة؛الطبیعیة الفیدرالیة 

مات توصیات المشروع من مختلف دراسات التخطیط الفیدرالیة وحكو سرعة التعافيالتخطیط والھندسة. تعزز خطة 
 الساحلیة الطویلة األجل. سرعة التعافيالوالیات والمحلیات، وتُعلم نُھج التمویل الفیدرالیة والوالئیة لسن 

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعد األعاصیر / العواصف المداریة / المنخفضات المداریة والفیضانات 
الساحلیة / النھریة الشدیدة من بین أكبر األخطار الخطیرة المرتبطة بأخطار الطقس في تكساس، مع تآكل السواحل 

الساحلیة على وجھ التحدید تدابیر  سرعة التعافيبرنامج كمخاطر طبیعیة محددة تم تحدیدھا بشكل إضافي. سیعالج 
 GLOالتخفیف لھذه المخاطر على طول المناطق الساحلیة في تكساس. بمجرد تحدید اختیارات المشروع، سیقوم 

 .recovery.texas.govبنشر قائمة المشاریع المحددة على موقع 

الساحلیة ھذا حمایة األراضي الرطبة و / أو  سرعة التعافيتشمل أنواع المشاریع المؤھلة للتنفیذ من خالل برنامج 
حیازة األراضي؛  اإلقلیمیة؛تحسینات البنیة التحتیة  الرملیة؛تثبیت الخط الساحلي؛ تغذیة الشاطئ واستعادة الكثبان 

 ومزید من التخفیف من حدة المخاطر. -وتحسینات الشعاب المرجانیة 

 دوالر 100,000,000 مبلغ التخصیص: 

i.  األكثر تأثراً من التمویل المخاطر المحددة في المناطق بالمئة ) 50ما ال یقل عن ( یلبيوالبد أن
) (المقاطعات والرموز HUDالتي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( MID وتضرراً 
 البریدیة).

ii. رفي في  من التمویل للتخفیف من حدة المخاطر إعصار ھابالمئة ) 50ما یصل إلى ( یلبي قدو
وللمقاطعات باستثناء الرموز البریدیة للمناطق التي  MIDالمقاطعات المنكوبة أو األكثر تضرًرا 

 ;HUD MID األكثر تأثراً وتضرراً حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا المناطق 

 دوالر 60,000,000 الحد األقصى للجائزة: 

 الكیانات المؤھلة: 

i.  الحكومة المحلیة (المدن والبلدات والمقاطعات)وحدات 

ii. ؛والیةأجھزة ال 

iii. ،منظمات غیر حكومیة 



 

 321من  249صفحة  والیة تكساس  ) لCDBG-MITالتخفیف ( - خطة عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

iv. مناطق المالحة و 

v. .سلطات الموانئ 

 التخفیف -للتنمیة المجتمعیة األنشطة المؤھلة: جمیع األنشطة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة  
CDBG-MIT ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCDA 7(أ) ( 105)، 5-1(أ) ( 105 قم البند ر-

 )، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:11(أ) ( 105)، و 9

i.  السیطرة على الفیضانات وإصالح الصرف الصحي وتحسینھ، بما في ذلك بناء أو إعادة تأھیل نظام
 إدارة میاه األمطار؛

ii. ؛ع، دروع الشواطئ، إلختحسینات في البنیة التحتیة (مثل مرافق المیاه والصرف الصحي، الشوار( 

iii. البنیة التحتیة الطبیعیة أو الخضراء؛ 

iv. االستحواذ على األراضي وعملیات االستحواذ و 

v.   یجب تعلیة البنایات غیر السكنیة وفقًا للمعاییر الواردة في ھذه الفقرة أو بنائھا بطریقة مقاومة
وفقًا   FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  للفیضانات وفقًا لمعاییر مقاومة الفیضانات الخاصة ب

أو المعیار الالحق، بحد أقصى قدمین   CFR) من قانون اللوائح الفیدرالیة  3(ج) (  60.3بند    44للفقرة  
بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) وفقًا لكافة  1عام ( أو  100فوق مستوى السھل الفیضي على مدار 

(ب)  55.2بند  24رقم  CFRاإلجراءات الحرجة، على النحو المحدد في قانون اللوائح الفیدرالیة 
ضانات لمستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي )، یجب التعلیة أو البناء بطریقة مقاومة للفی3(

الوكالة الفیدرالیة إلدارة بالمئة من فرصة ارتفاعھ سنویًا) (وفقًا لمعاییر  2عام ( أو  500على مدار 
 3عام بمقدار  100) أو إلى مستوى یفوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة FEMA الطوارئ

عام، وكان اإلجراء الحرج في   500تفاع السھل الفیضي لمدة  أقدام. في حالة عدم توافر مستوى أو ار
 3عام، فالبد أن یتم تعلیة المبنى أو بناؤه بطریقة مقاومة للفیضان بمقدار  100السھول الفیضیة لمدة 

عام. تُعّرف اإلجراءات الحرجة بأنھا  100أقدام على األقل فوق مستوى ارتفاع السھل الفیضي لمدة 
رد فرصة ضئیلة لحدوث فیضان محتملة بدرجة كبیرة للغایة، ألن مثل ھذه "نشاط توجد معھ مج

الفیضانات قد تؤدي إلى خسائر في األرواح أو إصابة أشخاص أو تلف في الممتلكات". على سبیل 
المثال، تشمل اإلجراءات الحرجة المستشفیات ودور رعایة المسنین ومراكز الشرطة ومحطات 

  i ئیسیة.اإلطفاء وخطوط المرافق الر

 األنشطة غیر المؤھلة: 

i.  نظام استجابة الطوارئ تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي یتم تنفیذھا ضمن
االستجابة الفوریة لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح واألضرار التي 

حكومیة في حاالت الطوارئ العامة، والحرائق، لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومیة وغیر ال
وإنفاذ القانون، واالستجابة للطوارئ، والطوارئ الطبیة (بما في ذلك مرافق الطوارئ في المستشفى)، 

 واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات.

ii. مطلوب توسیع سد أو حاجز بما یتجاوز األثر األصلي للبنیة التي كانت موجودة قبل وقوع الكارثة .
 ) للحواجز والسدود أن:CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة من صنادیق 
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a.   المھندسین التابع تسجیل والحفاظ على مداخل بخصوص ھذه الھیاكل مع قاعدة بیانات سالح
 أو المخزون الوطني للسدود. USACEللجیش األمریكي 

b. المھندسین التابع للجیش األمریكي ادة التأھیل سالح  ضمان أن یتم قبول الھیكل في برنامج إع
USACE PL 84-99  ب (إعادة التأھیل المساعدة لمشاریع مكافحة الفیضانات غیر
 االتحادیة)؛

c.  ضد الفیضانات الوطني لتأمین االتأكد من أن الھیكل معتمد بموجب برنامجNFIP  التابع
 ).FEMAللوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

d.  الحفاظ على توثیق الملف الذي یوضح تقییم المخاطر قبل تمویل ھیكل التحكم في الفیضانات
 والتوثیق بأن االستثمار یتضمن تدابیر للحد من المخاطر.

iii.  مساعدة أي مرفق مملوك ملكیة خاصة ألي غرض من األغراض؛ والمرافق الخاصة، التي یشار
، مملوكة لمستثمرین من القطاع الخاص وتھدف إلى الربح إلیھا أیًضا باسم المرافق المملوكة للمستثمر

على عكس المرافق المملوكة من قِبل جھة أو وكالة عامة (على سبیل المثال، الشرطة أو المرافق 
 المملوكة للبلدیة)،

iv.  تُعد المباني والمرافق المستخدمة لتصرف الحكومة العام (مثل قاعات المدینة، والمحاكم ومراكز
 رئ)؛ مؤھلة للتمویلتشغیل الطوا

v.  بموجب القانون، (المذكور في قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةHCD  (أ))،  105كمالحظة إلى
) الذي یساھم في CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة فإن مبلغ صنادیق 

 دوالر أو أقل. 250,000ھو  USACEمشروع 

vi. بصیغتھ المعدلة، 1994وطني إلصالح التأمین ضد الفیضانات لعام  من القانون ال  582المادة    تحظر ،
أ) المساعدة في حاالت الكوارث الناجمة عن U.S.C  5154ة  من مدونة قوانین الوالیات المتحد  42(

 حاالت   في  اتحادیة  إغاثة  مساعدة   أي  استخدام   یجوز  ال  أنھ  علىالفیضانات في ظروف معینة. وتنص   
مدفوعات للمساعدة في القروض)   أي  ذلك  في(بما    دفعة لتسدید الفیضانات  كارثة  منطقة  في  الكوارث

األضرار التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة  للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن
أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة كوارث الفیضانات االتحادیة والتي 

شروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات بموجب القانون االتحادي المعمول كانت م
بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما 
یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال یوفر البرنامج المساعدة في حاالت 

 كوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم یستوِف ھذا الشرط.ال

vii.  إذا تم شراء العقار من خالل استخدام االستمالك العام، فقد ال یفید االستخدام النھائي لتلك الملكیة طرفًا
یمكن استخدام االستمالك العام لالستخدام العام، ولكن ال یُفسر   العام؛خاًصا ویجب أن یكون لالستخدام  

االستخدام العام على أنھ یشمل التنمیة االقتصادیة التي تعود بالنفع على الكیانات الخاصة في المقام 
 األول؛ و

 أھلیة المشروع: 

i.  ؛2019لعام تم تحدیده في الخطة الرئیسیة للمرونة الساحلیة في تكساس  1كن مشروًعا من الفئة 

ii. .تلبیة تعریف أنشطة التخفیف 
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iii. معالجة المخاطر الحالیة والمستقبلیة المحددة؛ 

iv. منح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  األنشطة المؤھلة للCDBG    لقانون اإلسكان والتنمیة   1تحت العنوان
 بدیل؛أو غیر ذلك بموجب تنازل أو شرط  HCDAالمجتمعیة 

v.  وطني؛تلبیة ھدف 

vi.  و المشروع؛یتضمن خطة للتمویل طویل األجل وإدارة عملیات وصیانة 

vii.  البد من توافر ضوابط التحقق من التكلفة لضمان أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف
 السوق في وقت ومكان اإلنشاء.

 معاییر االختیار: 

i.  األھلیة؛تلبیة معاییر 

ii. الوطني للدخل المنخفض أو المتوسط تحدید أولویات المشاریع التي تلبي الھدف LMI؛ 

iii.  تحدید أولویات المشاریع في المقاطعات األكثر تأثرا وتضرراMID  التي حددتھا إدارة اإلسكان
 و البریدیة؛) والرموز HUDوالتنمیة الحضریة (

iv. طوارئلوكالة الفدرالیة إلدارة التحدید أولویات المشاریع التي تتناول حمایة شریان الحیاة التابعة ل 
FEMA.  

یجب أن یستفید ما ال یقل عن خمسین   ؛UNMو  LMI  الدخل المنخفض والمتوسط  األھداف الوطنیة: 
الدخل المنخفض  ذوياألشخاص  لبرنامج سرعة التعافي الساحلیة اإلعتمادات المالیةمن  بالمئة) 50(

   LMI والمتوسط

 :AFFH تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة 

 GLOمن جانب  AFFH برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة 
) الخصائص 2ا المنطقة المقترحة للمشروع، (دیموجرافی)  1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4( ) التركیبة واالحتیاجات السكانیة،3االجتماعیة االقتصادیة، (
) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز السكن العادل إیجابیًا. یجب أن 6البیئیة، ( االھتمامات) المخاطر أو 5(

زز توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تع
اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة 

 بالمخاطر الطبیعیة.

 الجدول الزمني 

) على خطة العمل HUDیكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 تاریخ االنتھاء المقترح ھو خمس سنوات من تاریخ بدء البرنامج.ھذه. 
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 و  السكني. التكمیلي االكتتاب  زیادة 4.4.7

) ھو برنامج إسكان تدیره الوالیة وتدیره خطة والیة HAPإن برنامج إعصار ھارفي لمساعدة أصحاب المنازل (
-المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتملیار دوالر في تمویل   5.676تكساس للتعافي من الكوارث: إعصار ھارفي بمبلغ  

. للحصول على تفاصیل إضافیة حول برنامج استرداد السكن ھذا، یرجى الرجوع CDBG-DR  التعافي من الكوارث
الخاص بالتعافي. ال یزال أصحاب المنازل الموجودین داخل مدینة ھیوستن  GLOعمل الوالیة على موقع إلى خطة 

  البرامج ھذه وتشمل .  ھارفي  إعصار لمواجھة ھاریس  ومقاطعة ھیوستن بمدینة الخاصة  اإلسكان برامج بموجب  ومقاطعة ھاریس
 .المنزل  تعلیة  مثل التخفیف  إجراءات 

حیث یتجاوز عدد طلبات الحصول على ، HAP الحاضر، یتم زیادة عدد برامج مساعدة أصحاب المنازلفي الوقت 
تمویل البرنامج المتاح الالزم للمضي قدماً في إعادة بناء المنازل ، HAP المساعدة لبرنامج مساعدة أصحاب المنازل

المؤھلین للحصول على المساعدة   HAPالمنازل    المتضررة. وبالتالي، یتم قید قائمة المتقدمین ببرنامج مساعدة أصحاب
على قائمة االنتظار حتى یتوفر المزید من التمویل. لمعالجة أوجھ القصور في تمویل برنامج مساعدة أصحاب المنازل 

HAP   حتى یتسنى ألصحاب المنازل المدرجین في قائمة االنتظار في عملیة االسترداد في الوالیة، یتم تخصیص تمویل
ویعتمد األولویة في برنامج مساعدة مالكي المنازل على    .CDBG-MIT  التخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتلـ  إضافي  

 أسبقیة الحجز من تاریخ تقدیم الطلب.

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

المنخفضات المداریة، والفیضانات كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعتبر األعاصیر / العواصف المداریة /  
 الساحلیة/ النھریة الشدیدة من أھم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس.

ھو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفیف المترتب على ذلك: السكان  HAPبرنامج مساعدة أصحاب المنازل 
حوادث الفیضانات القادمة التي ال مفر منھا. كما ثبُت أكثر مرونة والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو  

مؤخًرا في العاصفة االستوائیة إیمیلدا، تمكنت المنازل المبنیة والمرتفعة في إطار برنامج مساعدة أصحاب المنازل 
HAP  التابع إلىGLO  من مقاومة میاه الفیضانات التي غمرت المجتمعات. من الضروري أن یتلقى مالك المنازل

السكنیة مع  سرعة التعافيمساعدة اإلنعاش بحیث یتم تجمیع  HAPلمؤھلون لبرنامج مساعدة أصحاب المنازل ا
إجراءات التخفیف األخرى التي یضطلع بھا أصحاب المصلحة المحلیون والمحلیون واإلقلیمیون باستخدام أموال المنح 

 وال التمویل األخرى، لتشكیل جھد شامل للتخفیف.، إلى جانب أمCDBG-MITالتخفیف    -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

أصحاب المنازل الذین یحتاجون إلى  CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتستساعد أموال 
أدنى طابق، بما في  GLOاالرتفاع أو تقویة ضد العواصف. بالنسبة للمنازل التي تقع داخل السھول الفیضیة، یرفع 

لسفلي، على األقل قدمین فوق ارتفاع الفیضان األساسي أو عالمة ارتفاع المیاه، أیھما أعلى. بالنسبة للمنازل ذلك الطابق ا
برفع المنازل التي ال یقل ارتفاعھا عن قدمین عن عالمة المیاه  GLOالواقعة خارج السھول الفیضیة المحددة، یقوم 

الواقعة في مناطق العواصف الریحیة من خالل ضمان أن  المنازل GLOالمرتفعة. باإلضافة إلى ذلك، سوف یساعد 
 العقارات تلبي متطلبات قانون بناء للعواصف الریحیة.
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(مع   2012تشمل تدابیر المرونة والتخفیف اإلضافیة المتعلقة بالمنازل المتضررة في ھارفي قانون اإلسكان الدولي لعام  
 .سریعة التعافيعاییر بناء المنازل أحكام عاصفة الریاح)، ومعاییر المباني الخضراء وم

 دوالر 400,000,000 مبلغ التخصیص: 

i. دارة بناًء على الطلب، ستعطى األولویة للمناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار ھارفي وفقا إل
من التمویل بالمئة  ) 80بھدف توفیر ما ال یقل عن ثمانین ( HUD MIDاإلسكان والتنمیة الحضریة  
 الموجھة إلى تلك المناطق.

ii.  من التمویل االحتیاجات غیر الُملبَّاة والمخاطر غیر المحددة في المقاطعات  ٪ 20یجب أن تلبي
 المتأثرة بإعصار ھارفي، مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر تأثًُرا".

 ة:الحد األقصى للمساعد 

i.  إعادة اإلعمار مع أو بدون االرتفاع: مبلغ مناقصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلیة استنادا على البناة الذین
 تم الحصول علیھم وخطط منزل الباني استنادا على حجم األسرة.

ii.  دوالر بالنسبة للمنازل العائلیة الفردیة في المقاطعات الساحلیة 60,000یتكلف االرتفاع بحد أقصى ،
بإعادة تقییم الحدود القصوى لتكالیف  GLOدوالر للمقاطعات غیر الساحلیة. قد یقوم  35,000و 

االرتفاع أثناء التنفیذ بناًء على متوسط التكالیف المرتبطة برفع المنازل العائلیة الفردیة وعلى أساس 
بإعادة تقییم الحدود القصوى لتكالیف االرتفاع أثناء  GLOكل حالة على حدة حسب الحاجة. قد یقوم 

لمرتبطة برفع المنازل العائلیة الفردیة وعلى أساس كل حالة على التنفیذ بناًء على متوسط التكالیف ا
 حدة حسب الحاجة.

iii.  أنشطة البناء المتعلقة بالتقویة ضد العواصف والتخفیف من حدة المخاطر: مبلغ العرض المركب
المحلي لسعر باني یعتمد على المخططات التي تم شراؤھا وخطط منزل البناء بناًء على حجم األسرة 

 وفات األخرى المتعلقة بالبناء والتي تم تحدیدھا على أن تكون التكلفة معقولة.والمصر

 -CDBGمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  الاألنشطة المؤھلة: األنشطة السكنیة المسموح بھا بموجب   
 HCDA 105(a)(1), 105(a)ة ، من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیCDBG-MITالتخفیف 

(3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18) 105) و(a)(25)،  تشمل على سبیل المثال ال
 الحصر:

i. إعادة بناء منزل ألسرة واحدة یشغلھ مالكوه؛ 

ii. تخفیف المخاطر؛ 

iii. التعلیة؛ 

iv. مساعدة االنتقال؛ 

v.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15خدمة عامة ضمن الحد األقصى البالغ)
 المشورة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛

vi.  الواحدة.األنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر 
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 األنشطة غیر المؤھلة: 

i. دفع الرھن القسري؛ 

ii. سر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛مدفوعات حوافز لأل 

iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على
 مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.

iv. إعادة تأھیل / إعادة بناء المنازل الواقعة في طرق الفیضانات؛ 

v. ة تأھیل / إعادة بناء منزل تحققت فیھ المعاییر الثالثة التالیة:إعاد 

a.  بحسب متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكبر من ٪AMI أو المتوسط (
 القومي؛

b. یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و 

c. ضررة، حتى عندما لم یكن لم یحتفظ مالك العقار بتأمین ضد الفیضانات على الممتلكات المت
 مطلوبا من مالك العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ.

vi.   برنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات  من قانون اإلصالح لل  582وتنص المادةNFIP    1994لعام ،
ام أ) على أنھ ال یجوز استخدU.S.C  5154ة  من مدونة قوانین الوالیات المتحد  42بصیغتھ المعدلة ((

أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك 
أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار 

ت مساعدة التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وق
كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات 
بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین 

تلكات. قد ال الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضیھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه المم
یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم 

 یستوِف ھذا الشرط.

vii.  تكون األنشطة التي تقع داخل حدود مدینة ھیوستن و/أو خارج مقاطعة ھاریس غیر مؤھلة للمشاركة
ستن ومقاطعة ھاریس بتنفیذ برامجھا تقوم مدینة ھیو. HAP في برنامج مساعدة أصحاب المنازل

 الخاصة.

 معاییر األھلیة للحصول على المساعدة: 

i. یجب أن یكون المنزل مشغوًال بالمالك في وقت العاصفة وال یزال مملوًكا للمالك في وقت العاصفة؛ 

ii. .یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 

iii.  مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتیجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة-
 ؛(CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

iv. .یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكل مستدیم من إعصار ھارفي 
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v. مراجعة ازدواجیة المزایا؛ 

vi. یجب أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف السوق في وقت ومكان البناء؛ 

vii. عاًما قاموا بتسدید مدفوعات إعالة  18راد األسرة الذین تزید أعمارھم عن یجب أن یكون جمیع أف
 الطفل؛

viii.  یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على أن الضرائب العقاریة ھي حالیة، لدیھم خطة معتمدة للسداد، أو
 مؤھلین للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة.

ix.  طھراً؛م -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 

x.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء
ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین  التأمین ضد الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ

ً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في  الوثائق التي تثبت نقل ضد الفیضانات والحفاظ علیھ كتابیا
 الملكیة ونقل قد یكون المالك مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.

xi.  اتفاقیة اإلحالل: یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل محدود من أي جوائز مستقبلیة
تتعلق بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد. یعد ھذا اتفاق لسداد أي ازدواجیة في 

 المساعدة إذا تم تلقي المساعدة في حاالت الكوارث األخرى لنفس الغرض في وقت الحق؛

xii. :سندات إذنیة غیر قابلة لالسترداد 

xiii.  یتعین على مالكي المنازل ممن تلقوا مساعدات الحفاظ على إقامتھم الرئیسیة في العقار المدعوم، لمدة
روض المنازل أو أي قروض یستخدمھا ثالث سنوات. ال یسمح بإعادة تمویل بالسحب النقدي أو ق

) سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل شروط السداد 3المنزل المدعوم، كضمان لمدة ثالث (
 الخاصة بالمستند اإلذني.

xiv.  یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جید. قد یكون مالكي المنازل
  بد من تقدیمھ إلى المتلقي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون مالئم للتطبیق.على نظام سداد معین، ولكن ال

xv.  (إن وجدت) یجب الحفاظ على التأمین في العقارات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیضانات
 والعواصف الجویة (إن وجدت) لفترة الثالث سنوات.

من  ٪70تم انفاق ما ال یقل عن . یجب أن یUNMالدخل المنخفض والمتوسط  األھداف الوطنیة: 
على المشاریع المؤھلة لألفراد ذوي الدخل اإلعتمادات المالیة للبرنامج التكمیلي لإلكتتاب في اإلسكان 

  ).LMIالمنخفض والمتوسط (

 إرشادات اإلسكان: 

والتي توفر تفاصیل تشغیلیة والمتلقین الفرعیة لھ بوضع التوجیھات العامة لإلسكان ذات الحد األدنى    GLOسوف یقوم  
بشأن متطلبات األھلیة، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعاییر البناء، ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات البرنامج األخرى. تم 

 نشر إرشادات اإلسكان للتعلیق العام قبل التبني.
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 تقییم االحتیاجات: 

ة إلدارة اإلسكان دیموجرافیلیة وتحلیل بیانات الوکالة الالمح  االحتیاجاتتقییم االحتیاجات المحلیة. إن تقییم    GLOأجرى  
) سوف یوصي بنسب التمویل التي ینبغي FEMA)/الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (HUDوالتنمیة الحضریة (

 ). أجرىLMIتجنیبھا لتستفید منھا كل مجموعة اقتصادیة تابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (
GLO   بالشراكة مع جامعة تكساس في أوستن دراسة استقصائیة الحتیاجات اإلسكان في جمیع أنحاء المقاطعات المتأثرة

بالكوارث. قام االستطالع بتقییم االحتیاجات المتبقیة من السكن غیر الُمَلبَّاة الناتجة عن إعصار ھارفي. وسیحدد تقییم 
لتلقي اھتمام مكثف، والمناطق المستھدفة التي   ةدیموجرافیالوخصائص السكان  االحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا،  

سیتم تقدیم الخدمة لھا. تضمن تقییم االحتیاجات أیًضا تقییًما ألنواع أنشطة الخدمات العامة التي قد تكون ضروریة 
لیة، الستكمال البرنامج، مثل تقدیم المشورة في مجال اإلسكان، واالستشارات القانونیة، والتدریب المھني، والصحة العق

وخدمات الصحة العامة. وینبغي أن یحدد تقییم االحتیاجات أھدافا ضمن فئات الدخل المماثلة لألضرار التي لحقت 
على االنحراف عن األھداف قبل أن یتم الُمِضّي قُدَُماً في  GLOبالمساكن في المناطق المتضررة. ویجب أن یوافق 

 البرنامج.

 تقییم المخاطر: 

ھو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفیف المترتب على ذلك: السكان  HAPبرنامج مساعدة أصحاب المنازل 
أكثر مرونة والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو حوادث الفیضانات القادمة التي ال مفر منھا. من 

مساعدة االسترداد بحیث یتم  HAPصحاب المنازل الضروري أن یتلقى مالك المنازل المؤھلون لبرنامج مساعدة أ
السكنیة مع إجراءات التخفیف األخرى التي یضطلع بھا أصحاب المصلحة المحلیون والمحلیون  سرعة التعافيتجمیع 

وغیرھا من التمویل لتشكیل جھد  CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة واإلقلیمیون مع أموال المنح اإلجمالیة 
 ل.تخفیف شام

 خطة الوصول التسویقیة اإلیجابیة: 

 GLOمن خالل سیاسات التسویق اإلیجابیة. وسوف یقوم   AFFHبـتعزیز اإلسكان العادل بشكل إیجابي   GLOیلتزم 
) في HUDوالمتلقین الفرعیین بالتنسیق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

الجھد. تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة خطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة سیاق ھذا  
)HUD والھدف من ذلك ھو ضمان وصول جھود التوعیة واالتصال إلى مالكي المنازل المؤھلین من جمیع األصول .(

ذوي "االحتیاجات الخاصة" ومجموعات نوع الجنس العرقیة والعنصریة والقومیة والدینیة والعائلیة والمعوقین و
 والسكان المعرضین للخطر.

 :AFFH اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة تعزیز  

) 1وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (. AFFH خضع البرنامج لمراجعة تعزیز اإلسكان العادل بشكل إیجابي
) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، 3االجتماعیة االقتصادیة، () الخصائص 2دیموجرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (

) كل العناصر األخرى 6) المخاطر أو االھتمامات البیئیة، (5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4(
د تقلل من یجب أن توضح الطلبات أن ھذه المشروعات ق.  AFFH المتعلقة بتقریر تعزیز اإلسكان العادل بشكل إیجابي
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التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة 
  الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.

 الجدول الزمني 

لي؛ وفقًا لذلك، یكون تاریخ البدء فور موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحا GLOالبرنامج المقترح ھو استمرار لبرنامج 
 ) على خطة العمل ھذه. تاریخ االنتھاء المقترح ھو ثالث سنوات من تاریخ بدء البرنامج.HUDالحضریة (
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 التعافي سریع  اإلسكان برنامج 4.4.8

) محل المنازل العائلیة الفردیة التي یشغلھا مالكوھا والتي تضررت من RHP( سریع التعافيسیحل برنامج اإلسكان 
والتخفیف اإلضافیة المطلوبة من برنامج اإلسكان  سرعة التعافيجراء إعصار ھارفي بمنزل أعید بناؤه یلبي معاییر 

عصار ھارفي، . باإلضافة إلى توفیر السكن ألولئك الذین تضررت منازلھم بشكل خطیر خالل إRHP سریع التعافي
سیكون ھذا البرنامج بمثابة عرض لممارسات البناء السكنیة أكثر مرونة ویوفر الفرصة لنشر ھذه الممارسات من خالل 

 صناعة البناء السكني على نطاق أكبر مما سبق محاولة.

یتم اختیار الخاص بھ. س  HAPكفئة فرعیة لبرنامج    GLOمن خالل    RHP  سریع التعافيسیتم تشغیل برنامج اإلسكان  
المؤھلین.   HAPالحالیة لمقدمي طلبات برنامج مساعدة أصحاب المنازل    GLOالمشاركین المؤھلین من قائمة انتظار  

أن یدیر البرامج مباشرة في ھذه المناطق أو أن یستخدم الدعم من األطراف الخارجیة لخدمة احتیاجات   GLOـ  ویجوز ل
 مساعدة مالكي المنازل.

تمویل البرامج   HAPفي الوقت الحالي، یتجاوز عدد طلبات الحصول على المساعدة برنامج مساعدة أصحاب المنازل  
المتاحة الالزمة للمضي قدماً في إعادة بناء المنازل المتضررة. وبناًء على ذلك، یتم وضع قائمة انتظار لمقدمي طلبات 

ل على المساعدة حتى یتوفر تمویل إضافي. لعالج أوجھ القصور المؤھلین للحصو  RHP  سریع التعافيبرنامج اإلسكان  
حتى یتسنى ألصحاب المنازل المدرجین في قائمة االنتظار في  HAPفي تمویل برنامج مساعدة أصحاب المنازل 

 CDBG-MITالتخفیف    -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتعملیة االسترداد في الوالیة، یتم تخصیص تمویل إضافي لـ  
األولویة عتمد  ت   .  RHP  سریع التعافياإلضافي وبرنامج اإلسكان    HAPالمنازلمن خالل كل من برنامج مساعدة أصحاب  

 على أسبقیة الحجز من تاریخ تقدیم الطلب.  HAPبرنامج مساعدة مالكي المنازل في 

الخاصة بمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس لمواجھة إعصار  مالكي المنازل بمدینة ھیوستن ومقاطعة ھاریس بموجب برامج اإلسكان  تتم خدمة  
 ھارفي. وتشمل ھذه البرامج إجراءات التخفیف مثل تعلیة المنازل. 

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

كما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف، تعتبر األعاصیر / العواصف المداریة / المنخفضات المداریة، والفیضانات 
 الساحلیة/ النھریة الشدیدة من أھم المخاطر األكثر عرضة بالنسبة لتكساس.

) توفیر اإلسكان عالي الجودة ودائم ومستدام 1وظیفة ذات شقین: ( RHP سریع التعافيسوف یخدم برنامج اإلسكان 
المعززة  التعافي سرعة) إظھار الفعالیة من حیث التكلفة لمیزات 2و ( ھارفي؛ومقاوم للعفن للمتضررین من إعصار 

في البناء السكني على نطاق واسع للحمایة من العاصفة أو الفیضان التالیة التي ال مفر منھا. من خالل بناء المنازل وفقًا 
 سریع التعافيلمعاییر أعلى من ممارسات البناء التقلیدیة على النطاق المقترح من قبل ھذا البرنامج، فإن برنامج اإلسكان  

RHP  مارسات البناء األكثر مرونة في االتجاه السائد حیث یمكنھا التوسع وتصبح تنافسیة مع ممارسات البناء سیُدخل م
 التقلیدیة.

 دوالر 100,000,000 مبلغ التخصیص: 

i. دارة بناًء على الطلب، ستعطى األولویة للمناطق األكثر تأثرا وتضررا من إعصار ھارفي وفقا إل
من التمویل بالمئة  ) 80بھدف توفیر ما ال یقل عن ثمانین ( HUD MIDاإلسكان والتنمیة الحضریة  
 الموجھة إلى تلك المناطق.
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ii.  من التمویل االحتیاجات غیر الُملبَّاة والمخاطر المحددة في المقاطعات المتأثرة  ٪ 20یجب أن تلبي
 تأثًُرا".بإعصار ھارفي، مطروًحا منھا الرموز البریدیة "األكثر 

 :RHP سریع التعافيمتطلبات بناء المنازل التابعة لبرنامج اإلسكان  

، التي سیتم إصدارھا من خالل عملیة شراء تنافسیة لتحدید منشئي GLOسوف تستند المتطلبات إلى معاییر مرونة 
 المنازل المؤھلین.

 الحد األقصى للمساعدة: 

i. قصة باني المادة الُمَركَّبَة المحلیة استنادا على البناة الذین إعادة اإلعمار مع أو بدون االرتفاع: مبلغ منا
 تم الحصول علیھم وخطط منزل الباني استنادا على حجم األسرة.

ii.  دوالر بالنسبة للمنازل العائلیة الفردیة في المقاطعات الساحلیة،  60,000یتكلف االرتفاع بحد أقصى
بإعادة تقییم الحدود القصوى لتكالیف  GLOم دوالر للمقاطعات غیر الساحلیة. قد یقو 35000و 

االرتفاع أثناء التنفیذ بناًء على متوسط التكالیف المرتبطة برفع المنازل العائلیة الفردیة وعلى أساس 
 كل حالة على حدة حسب الحاجة.

iii.  أنشطة البناء المتعلقة بالتقویة ضد العواصف والتخفیف من حدة المخاطر: مبلغ العرض المركب
المحلي لسعر باني یعتمد على المخططات التي تم شراؤھا وخطط منزل البناء بناًء على حجم األسرة 

 والمصروفات األخرى المتعلقة بالبناء والتي تم تحدیدھا على أن تكون التكلفة معقولة.

 التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  األنشطة المؤھلة: األنشطة السكنیة المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة   
CDBG-MIT من قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة ،HCDA 105(a)(1), 105(a) (3-4), 

105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18) 105) و(a)(25):تشمل على سبیل المثال ال الحصر ،  

i. إعادة بناء منزل ألسرة واحدة یشغلھ مالكوه؛ 

ii. تخفیف المخاطر؛ 

iii. التعلیة؛ 

iv. مساعدة االنتقال؛ 

v.  على سبیل المثال، إسداء المشورة في السكن، وتقدیم  ٪15عامة ضمن الحد األقصى البالغ خدمة)
 المشورة القانونیة، والتدریب على العمل، والصحة العقلیة، والخدمات الصحیة العامة)؛

vi.  الواحدة.األنشطة األخرى المرتبطة بتعافي المخزون المتأثر من مساكن األسر 

 المؤھلة:األنشطة غیر  

i. دفع الرھن القسري؛ 

ii. مدفوعات حوافز لألسر المعیشیة التي تنتقل إلى السھول الفیضیة المتأثرة بالكوارث؛ 

iii.  العقارات التي كانت بمثابة منازل ثانیة في وقت الكارثة، أو بعد الكارثة، لیست مؤھلة للحصول على
 مساعدة إعادة التأھیل أو حوافز اإلسكان.
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iv.  بناء المنازل الواقعة في طرق الفیضانات؛إعادة تأھیل / إعادة 

a. :إعادة تأھیل / إعادة بناء منزل تحققت فیھ المعاییر الثالثة التالیة 

b.  بحسب متوسط دخل المنطقة (120دخل األسرة مجتمعة أكبر من ٪AMI أو المتوسط (
 القومي؛

c. یقع العقار في أحد السھول الفیضیة في وقت وقوع الكارثة؛ و 

v. عقار بتأمین ضد الفیضانات على الممتلكات المتضررة، حتى عندما لم یكن مطلوبا من مالك لم یحتفظ مالك ال
 العقار الحصول على ھذا التأمین والحفاظ علیھ. 

vi.   برنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات  من قانون اإلصالح لل  582وتنص المادةNFIP    1994لعام ،
أ) على أنھ ال یجوز استخدام U.S.C  5154ة  المتحدمن مدونة قوانین الوالیات    42بصیغتھ المعدلة ((

أي مساعدة إغاثة اتحادیة في حاالت الكوارث في منطقة كارثة الفیضانات لتسدید دفعة (بما في ذلك 
أي مدفوعات للمساعدة في القروض) للفرد من أجل" اإلصالح أو االستبدال أو الترمیم "عن األضرار 

سكنیة أو تجاریة إذا تلقى ذلك الشخص في أي وقت مساعدة التي لحقت بأي ممتلكات شخصیة أو 
كوارث الفیضانات االتحادیة والتي كانت مشروطة بحصول الشخص أوال على تأمین ضد الفیضانات 
بموجب القانون االتحادي المعمول بھ وان ذلك الشخص قد فشل بعد ذلك في الحصول على تأمین 

ھ القانون االتحادي المعمول بھ بشأن ھذه الممتلكات. قد ال الفیضانات والحفاظ علیھ وفقا لما یقتضی
یوفر البرنامج المساعدة في حاالت الكوارث إلصالح أو استبدال أو إعادة الممتلكات إلى شخص لم 

 یستوِف ھذا الشرط.

vii.  نظام استجابة الطوارئ یجب أن تعني خدمات االستجابة لحاالت الطوارئ تلك الخدمات التي یتم
ي االستجابة الفوریة لكارثة أو أي طارئ آخر من أجل الحد من الخسائر في األرواح تنفیذھا ف

واألضرار التي لحقت بالممتلكات من قبل السلطات الحكومیة وغیر الحكومیة في حاالت الطوارئ 
العامة، السالمة من الحرائق، تنفیذ القانون، استجابة الطوارئ، والطوارئ الطبیة (بما في ذلك مرافق 

 لطوارئ في المستشفى)، واألفراد ذوي الصلة، والوكاالت، والسلطات؛ وا

viii.   یُعد مالكي المنازل داخل حدود مدینة ھیوستن و/أو خارج مقاطعة ھاریس مؤھلین للمشاركة في
 البرنامج.

 معاییر األھلیة للحصول على المساعدة: 

i.  مملوًكا للمالك في وقت العاصفة؛یجب أن یكون المنزل مشغوًال بالمالك في وقت العاصفة وال یزال 

ii. .یجب أن یكون المنزل بمثابة محل اإلقامة األساسي 

iii. یجب أن یكون المنزل موجودا في مقاطعة مؤھلة للحصول على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات-
 ؛(CDBG-DRالتعافي من الكوارث (

iv. .یجب أن یكون المنزل قد تضرر بشكل مستدیم من إعصار ھارفي 

v.  ازدواجیة المزایا؛مراجعة 
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vi. یجب أن تكون تكالیف البناء معقولة ومتسقة مع تكالیف السوق في وقت ومكان البناء؛ 

vii.  عاًما قاموا بتسدید مدفوعات إعالة  18یجب أن یكون جمیع أفراد األسرة الذین تزید أعمارھم عن
 الطفل؛

viii. ھم خطة معتمدة للسداد، أو یجب على المتقدمین تقدیم دلیل على أن الضرائب العقاریة ھي حالیة، لدی
 مؤھلین للحصول على إعفاء بموجب القوانین الحالیة.

ix.  مطھراً؛ -یجب أن یكون المنزل من الناحیة البیئیة 

x.  یتحمل مالكو العقارات الذین یتلقون مساعدات في حاالت الكوارث التي تؤدي إلى متطلبات شراء
ل إلیھم بمتطلبات الحصول على التأمین   التأمین ضد الفیضانات مسؤولیة قانونیة بإخطار أي من المحوَّ

ً واإلبقاء على ھذا اإلخطار الكتابي في الوثائق التي تثبت نقل  ضد الفیضانات والحفاظ علیھ كتابیا
 الملكیة ونقل قد یكون المالك مسؤوال إذا أخفق في فعل ذلك.

xi. حدود من أي جوائز مستقبلیة اتفاقیة اإلحالل: یجب أن یوافق مالكي المنازل المدعومة على إحالل م
تتعلق بإعصار ھارفي لضمان االمتثال الزدواجیة الفوائد. یعد ھذا اتفاق لسداد أي ازدواجیة في 

 المساعدة إذا تم تلقي المساعدة في حاالت الكوارث األخرى لنفس الغرض في وقت الحق؛

xii. :سندات إذنیة غیر قابلة لالسترداد 

xiii. وا مساعدات الحفاظ على إقامتھم الرئیسیة في العقار المدعوم، لمدة یتعین على مالكي المنازل ممن تلق
ثالث سنوات. ال یسمح بإعادة تمویل بالسحب النقدي أو قروض المنازل أو أي قروض یستخدمھا 

) سنوات. سیؤدي انتھاك ھذه السیاسة إلى تفعیل شروط السداد 3المنزل المدعوم، كضمان لمدة ثالث (
 ني.الخاصة بالمستند اإلذ

xiv.  یجب أن یتم سداد ضرائب العقارات المدعومة، وأن تكون في وضع جید. قد یكون مالكي المنازل
 على نظام سداد معین، ولكن ال بد من تقدیمھ إلى المتلقي الفرعي أو الوالیة حسبما یكون مالئم للتطبیق.

xv. انات (إن وجدت) یجب الحفاظ على التأمین في العقارات المدعومة. سیتم مراقبة المخاطر والفیض
 والعواصف الجویة (إن وجدت) لفترة الثالث سنوات.

٪ 70ما ال یقل عن  إنفاقالدخل المنخفص والمتوسط والحاجة الملحة یجب أن یتم  األھداف الوطنیة: 
بحسب المنطقة والمتلقي الفرعي على المشاریع لبرنامج المنازل سریعة التعافي من االعتمادات المالیة 

 ).LMIراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (المؤھلة لألف

 إرشادات اإلسكان: 

والمتلقین الفرعیة لھ بوضع التوجیھات العامة لإلسكان ذات الحد األدنى والتي توفر تفاصیل تشغیلیة   GLOسوف یقوم  
البرنامج األخرى. تم بشأن متطلبات األھلیة، وحدود مساعدة اإلسكان، ومعاییر البناء، ومتطلبات اإلبالغ، ومتطلبات 

 نشر إرشادات اإلسكان للتعلیق العام قبل التبني.
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 تقییم االحتیاجات: 

ة إلدارة اإلسكان دیموجرافیالمحلیة وتحلیل بیانات الوکالة ال  االحتیاجاتتقییم االحتیاجات المحلیة. إن تقییم    GLOأجرى  
) سوف یوصي بنسب التمویل التي ینبغي FEMAالطوارئ ()/الوكالة الفیدرالیة إلدارة HUDوالتنمیة الحضریة (

). أجرى LMIتجنیبھا لتستفید منھا كل مجموعة اقتصادیة تابعة أو غیر تابعة لألفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (
GLO بالشراكة مع جامعة تكساس في أوستن، دراسة استقصائیة الحتیاجات اإلسكان على كامل المقاطعات المتأثرة ،

الكوارث. قام االستطالع بتقییم االحتیاجات المتبقیة من السكن غیر الُمَلبَّاة الناتجة عن إعصار ھارفي. وسیحدد تقییم ب
لتلقي اھتمام مكثف، والمناطق المستھدفة التي   ةدیموجرافیالاالحتیاجات األنشطة التي سیتم تقدیمھا، وخصائص السكان  

سیتم تقدیم الخدمة لھا. تضمن تقییم االحتیاجات أیًضا تقییًما ألنواع أنشطة الخدمات العامة التي قد تكون ضروریة 
لیة، الستكمال البرنامج، مثل تقدیم المشورة في مجال اإلسكان، واالستشارات القانونیة، والتدریب المھني، والصحة العق

وخدمات الصحة العامة. وینبغي أن یحدد تقییم االحتیاجات أھدافا ضمن فئات الدخل المماثلة لألضرار التي لحقت 
على االنحراف عن األھداف قبل أن یتم الُمِضّي قُدَُماً في  GLOبالمساكن في المناطق المتضررة. ویجب أن یوافق 

 البرنامج.

 تقییم المخاطر: 

المنازل ھو إجراء إنعاش السكن مع االستفادة بالتخفیف المترتب على ذلك: السكان أكثر مرونة برنامج مساعدة أصحاب  
والمنازل ولجعل المجتمع أكثر مرونة ضد إعصار أو حوادث الفیضانات القادمة التي ال مفر منھا. من الضروري أن 

سرعة االسترداد بحیث یتم تجمیع مساعدة  HAPیتلقى مالك المنازل المؤھلون لبرنامج مساعدة أصحاب المنازل 
السكنیة مع إجراءات التخفیف األخرى التي یضطلع بھا أصحاب المصلحة المحلیون والمحلیون واإلقلیمیون مع   التعافي

وغیرھا من التمویل لتشكیل جھد تخفیف شامل. من   CDBG-MIT  التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  أموال المنح اإلجمالیة  
وفقًا لمعاییر أعلى من ممارسات البناء التقلیدیة على النطاق المقترح من قبل ھذا البرنامج، فإن خالل بناء المنازل 

سیُدخل ممارسات البناء األكثر مرونة في االتجاه السائد حیث یمكنھا التوسع  RHP سریع التعافيبرنامج اإلسكان 
 وتصبح تنافسیة مع ممارسات البناء التقلیدیة.

 خطة الوصول التسویقیة اإلیجابیة: 

 GLOبشكل إیجابي من خالل سیاسات التسویق اإلیجابیة. وسوف یقوم    AFFHبـتعزیز اإلسكان العادل GLO یلتزم 
) في HUDلفرعیین بالتنسیق مع منظمات إسداء المشورة المعتَمدَة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (والمتلقین ا

سیاق ھذا الجھد. تتضمن جھود التسویق اإلیجابیة خطة تسویق إیجابیة تعتمد على لوائح إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUDتصال إلى مالكي المنازل المؤھلین من جمیع األصول ). والھدف من ذلك ھو ضمان وصول جھود التوعیة واال

العرقیة والعنصریة والقومیة والدینیة والعائلیة والمعوقین وذوي "االحتیاجات الخاصة" والمجموعات الجنسانیة، 
 والسكان المعرضین للخطر.

 :AFFH تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة 

) 1بشكل إیجابي. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات ( AFFHدل خضع البرنامج لمراجعة تعزیز اإلسكان العا
) التركیبة واالحتیاجات السكانیة، 3) الخصائص االجتماعیة االقتصادیة، (2دیموجرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (

عناصر األخرى ) كل ال6) المخاطر أو االھتمامات البیئیة، (5) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، (4(
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بشكل إیجابي. یجب أن توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من  AFFHالمتعلقة بتقریر تعزیز اإلسكان العادل  
التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل للمنطقة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة 

  وذلك استجابةً للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة 

 الجدول الزمني 

) على خطة العمل ھذه. HUDیكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ بدء البرنامج.
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 المخاطر  من التخفیف خطط 4.4.9

التخفیف   -) لتوفیر أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتTDEMمع قسم إدارة الطوارئ في تكساس (  GLOشراكة  
CDBG-MIT  لتطویر خطة محسنة للتخفیف من حدة مخاطرSHMP  اإلعتمادات والیة تكساس، فضالً عن توفیر

تم اعتماد خطة والیة تكساس    للمناطق المؤھلة.  )LHMPلتطویر خطط إجراءات التخفیف من حدة المخاطر المحلیة (  المالیة
 . 2018أكتوبر  17الحالیة للتخفیف من المخاطر في 

التزام الوالیة المستمر  FEMAتوثق خطة التخفیف المعززة المعتمدة من قبل الوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ 
بالتخفیف من المخاطر، والجھود االستباقیة المستمرة لتنفیذ برنامج شامل للتخفیف من حدة المخاطر في جمیع أنحاء 
الوالیة، والجھد المنسق للوالیة لتقلیل الخسائر وحمایة األرواح والممتلكات، وإنشاء مجتمعات أكثر أمانا. إن الموافقة 

للمبالغ اإلجمالیة بالمئة  20لحالة المعززة تجعل الوالیة مؤھلة للحصول على مساعدة تصل إلى على خطة تخفیف ا
للدول التي لیس لدیھا خطة تعزیز. سیتم تطویر خطة التخفیف من حدة المخاطر بالمئة  15المقدرة للكارثة، مقارنة بـ 

 قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس المعززة بواسطة قسم التخفیف من حدة المخاطر في SHMPبوالیة تكساس 
TDEMالتخفیف -. یمكن االستفادة من أموال لمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-MIT  قسم إدارة بتمویل

 .FEMAالمقدمة من الوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ  TDEM الطوارئ بوالیة تكساس

طر بمثابة إطار لخطط محلیة للتخفیف من حدة المخاطر لتخفیف من حدة المخاالوالیة المحسنة لیجب أن تكون خطة 
داخل تلك الوالیة. الغرض من ھذه الخطط ھو جمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والجمھور في عملیة تخطیط 

التي یمكن تنفیذھا على  -بناًء على تقییم المخاطر ونقاط الضعف والمخاطر  -لتحدید السیاسات واإلجراءات المحلیة 
دى الطویل للحد من المخاطر والخسائر المستقبلیة من المخاطر. من خالل االنخراط في عملیة التخطیط ھذه، ال تقوم الم

المجتمعات بتحدید المخاطر وترتیب أولویات االستثمارات والتدخالت فحسب، بل أیًضا بناء شراكات من خالل إشراك 
 دیدات والمخاطر، وكذلك مخاطرھا.المواطنین والمؤسسات والشركات، وزیادة الوعي بالتھ

 :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  

إجراءات التخفیف من حدة  وخطط SHMPمن خالل إنشاء واعتماد خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس 
مسؤولي  المحسنة، ستقوم الوالیة ووحداتھا في الحكومة المحلیة بإبالغ األولویات لكل من   LHMPs  المخاطر المحلیة  

 الوالیة والمسؤولین الفیدرالیین مع مواءمة استراتیجیات الحد من المخاطر عبر السلطات القضائیة مع أھداف المجتمع.

 دوالر أمریكي 30,000,0000 مبلغ التخصیص: 

دوالر لخطط إجراءات التخفیف من حدة المخاطر المحلیة  100,000 الحد األقصى للجائزة: 
LHMPs. 

، والكیانات المؤھلة لبرنامج منحة )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس ( المؤھلة:الكیانات  
الموجودة  FEMA HMGPالتخفیف من حدة مخاطر الكوارث التابع للوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ

 .MIT-CDBGالتخفیف -في أي مقاطعة تابعة لمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 األنشطة المؤھلة: 

i.  تطویر خطة التخفیف من حدة المخاطر بوالیة تكساس المعززةSHMP. 
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ii.  تطویر أو تحدیث خطط التخفیف من حدة المخاطر المحلیةLHMP بما في ذلك الدراسات لتعزیز ،
 ؛فھم المجتمع للمخاطر (أمثلة: دراسات غمر السدود، دراسات الفیضانات، دراسات الحرائق الھائلة)

 و

iii. المشاركة في التكالیف 

 األنشطة غیر المؤھلة: 

 تلك األنشطة غیر محددة صراحة ضمن األنشطة المؤھلة

 متطلبات البرنامج: 

i.   یجب أن تفيLHMPs    من قانون اللوائح الفیدرالیة  44بجمیع معاییر ومتطلبات المادة  CFR  201.6 
لوكالة الفدرالیة وا  )TDEMقسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس (ویجب أن تتم الموافقة علیھا من قبل  

 .FEMA إلدارة الطوارئ

ii.  یمكن لمقدمي الطلبات الذین یتلقون التمویل ویعتمدون خطط إجراءات التخفیف من حدة المخاطر
، شریطة   LHMPالنقضاء    تینالسابق  سنتینالمحلیة المعتمدة التقدم مرة أخرى إلى ھذا البرنامج في ال

 .اإلعتمادات المالیةالمبین أدناه وتبقى أن یتم تقدیم الطلب في غضون الجدول الزمني 

 الجدول الزمني 

سنوات، ستبقى فترة التقدیم مفتوحة   5خطط المحلیة للتخفیف من حدة المخاطر تعمل على أساس دورة مدتھا  النظًرا ألن  
) HUDوالتنمیة الحضریة () أشھر من موافقة إدارة اإلسكان  6) سنوات، مع تاریخ البدء المقترح بعد ستة (6لمدة ستة (

 .اإلعتمادات المالیةفي الوالیات المتحدة على خطة العمل ھذه وحتى یتم استنفاد 
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 التعافي سریعة المجتمعات  برنامج 4.4.10

اعتماد سیاسات تعكس األولویات المحلیة واإلقلیمیة وسیكون لھا آثار طویلة األمد على الحد من مخاطر  GLOیدعم 
بتمویل تطویر وتبني وتنفیذ قوانین البناء الحدیثة   سریعة التعافيیقوم برنامج مجتمعات المستقبل  المجتمع. وفقًا لذلك، س

ومراسیم منع األضرار الناجمة عن الفیضانات لضمان قدرة الھیاكل المبنیة داخل المجتمع على تحمل  سریعة التعافيو
 المخاطر المستقبلیة.

ات المحلیة لتنظیم تصمیم وبناء المباني الجدیدة وتجدید المباني القائمة. كحد قوانین البناء ھي اآللیة األساسیة للمجتمع
أدنى، تعكس القوانین متطلبات المجتمع المقبولة لضمان سالمة شاغلي المبنى واألشخاص القریبین من المباني. تعتمد 

یتم تطویر قوانین البناء النموذجیة  العدید من المجتمعات على قوانین البناء النموذجیة كأساس لرمزھا المعتمد محلیًا.
ھذه من خالل عملیة إجماع وطنیة لزیادة فعالیة الخبراء الوطنیین، وباالستجابة آلخر نتائج البحوث، وتحدید ودمج 

 التكنولوجیا والعملیات الجدیدة، ودعم وفورات الحجم.

بناؤه في سھول الفیضان، وتغییرات محدودة  توفر قوانین منع األضرار الناجمة عن الفیضانات إطاًرا لتنظیم ما یمكن
في تدفقات المجاري المائیة، وضمان إنشاء المباني عند ارتفاع الفیضان األساسي أو أعلى منھ. مطلوب اعتماد قانون 
منع األضرار الناجمة عن الفیضانات، أو بعض آلیات اإلنفاذ المكافئة، للمشاركة في البرنامج الوطني للتأمین ضد 

على سبیل  -اعتماد معاییر تنظیمیة أعلى . FEMA ) التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئNFIPنات (الفیضا
یمكن أن یجعل المجتمع مؤھالً للمشاركة في  -المثال، فرض البناء على قدمین أو أكثر فوق ارتفاع الفیضان األساسي 

، والذي یمكن أن یقلل من أقساط NFIPللبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات  CRSنظام التصنیف المجتمعي 
 المجتمع.التأمین ضد الفیضانات ألصحاب العقارات في 

إن استخدام األراضي والخطط الشاملة، إلى جانب رموز تقسیم المناطق التي تصاحبھا في كثیر من األحیان، تأخذ 
علیھا طابعًا رسمیًا في سیاسات قابلة للتنفیذ تحدد ما یمكن بناؤه ضمن والیة قضائیة أھداف المجتمع وتطلعاتھ وتضفي 

معینة وأین یمكن بنائھ. یعتبر استخدام األراضي والخطط الشاملة نفسھا بمثابة مستندات توجیھیة توفر اإلطار الذي یتم 
تنظیمیة. تأخذ قوانین تقسیم المناطق األفكار  تتمتع ھذه الخطط بحد ذاتھا بسلطة -من خاللھ إنشاء الھیاكل التنظیمیة 

المحددة في استخدام األراضي والخطط الشاملة وتضفي الطابع الرسمي على ھذه األفكار في المراسیم الملزمة قانونًا 
التي تحدد في نھایة المطاف كیف وأین یتطور المجتمع. یساعد تكوین خطط استخدام األراضي والخطط الشاملة التي 

اعتبارات التخفیف من حدة المخاطر في إطارھا المدن والبلدات على التطور بطریقة تقلل من المخاطر على  تدمج
 األخطار المستقبلیة.

جدید  ویمكن للمتقدمین تقدیم الطلبات ألي نشاط مؤھل من األنشطة المؤھلین لھا (على سبیل المثال، قد تتقدم مقاطعة لتحدیث أو اعتماد قانون  
نھا ال یمكنھا التقدم لوضع أو اعتماد قانون لتقسیم المناطق). ال یتعین على المتقدمین المشاركة في جمیع األنشطة المؤھلة ، بل فقط  للبناء ولك

اعتماد القوانین والمراسیم و / أو الخطط في ھذا  GLOقد یستخدم  .تلك األنشطة التي یرغب المتقدم في المضي قدًما بھا
 األخرى. CDBG-MITفي برامج  البرنامج كمعاییر تسجیل
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یشجع ھذا البرنامج المجتمعات على النظر في جمیع المخاطر التي تم  :فیما یتعلق بالمخاطر المحددة  
 تحدیدھا بطریقة شاملة ودمج تدابیر التخفیف في كل نشاط یقومون بھ.

 دوالر 100,000,000 مبلغ التخصیص: 

 متقدمدوالر لكل  300,000 الحد األقصى للجائزة: 

 الكیانات المؤھلة: 

i. الموجودة داخل منطقة القبائل الھندیة ومجالس الحكومات  وحدات الحكم المحلي، المدن والمقاطعات و
 .CDBG-MITالتخفیف -مؤھلة لمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 األنشطة المؤھلة: 

i. وص علیھا في قانون اإلسكان تطویر واعتماد وتنفیذ قوانین البناء التي تلبي أو تتجاوز المعاییر المنص
 ؛(IRC 2012( 2012الدولي 

ii.  تطویر واعتماد وتنفیذ مرسوم لمنع األضرار الناجمة عن الفیضانات یلبي متطلبات المنح اإلجمالیة
 التي ال تقل عن قدمین فوق ارتفاع الفیضان األساسي؛ CDBG-MITالتخفیف  -لتنمیة المجتمعات

iii. شاملة؛لمناطق بناًء على خطة استخدام األراضي أو خطة تطویر وتبني وتنفیذ مرسوم تقسیم ا 

iv. تطویر واعتماد خطط استخدام األراضي التطلعیة التي تدمج خطط التخفیف من المخاطر؛ 

v. وضع واعتماد خطط شاملة تطلعیة تدمج خطط التخفیف من المخاطر؛ أو 

vi.  المجتمعات والمستفیدین ركزت أنشطة الخدمة العامة على حمالت التعلیم والتوعیة المصممة لتنبیھ
إلى فرص زیادة التخفیف من حدة المخاطر المحددة من خالل التأمین وأفضل الممارسات وغیرھا 

مؤھلة ضمن   CRSوأھلیة    CRSمن االستراتیجیات. األنشطة اإلعالمیة التي تؤدي إلى تراكم ائتمان  
 ھذا النشاط.

 األنشطة غیر المؤھلة: 

i.  المدرجة صراحة تحت قسم األنشطة المؤھلة محظورة.تُعد األنشطة غیر 

 متطلبات البرنامج: 

i. ءانقوانین الب: 

ii. یجب أن یفي قانون البناء المعتمد أو یتجاوز قانون اإلسكان الدولي IRC 2012. 
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iii.  شھًرا من منح الجائزة. الفشل في التبني  12یجب أن یكون اعتماد قانون البناء المحدد مكتمًال خالل
 اإلطار الزمني سیؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادھا.خالل ھذا 

iv. :قانون منع األضرار الناجمة عن الفیضانات 

v. التخفیف -یجب أن یلبي المرسوم المعتمد متطلبات المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-MIT 
 التي ال تقل عن قدمین فوق ارتفاع الفیضان األساسي.

vi. شھًرا من منح  12ع األضرار الناجمة عن الفیضانات مكتمًال خالل یجب أن یكون اعتماد قانون من
 المنحة. الفشل في التبني خالل ھذا اإلطار الزمني سیؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادھا.

vii. :قانون تقسیم المناطق 

viii. تھا یجب أن یعتمد المرسوم المعتمد على استخدام األراضي أو الخطة الشاملة المعتمدة والتي تم كتاب
 ) األخیرة من تاریخ تقدیم الطلب لھذا البرنامج.5خالل السنوات الخمس (

ix.  شھًرا من منح الجائزة.  12یجب أن یكون اعتماد مرسوم تقسیم المناطق المعتمد كامالً في غضون
 الفشل في التبني خالل ھذا اإلطار الزمني سیؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادھا.

x. خطط استخدام األراضي: 

xi.  یجب أن تكون خطة استخدام األراضي تطلعیة وأن تدمج األجزاء ذات الصلة من خطة التخفیف من
 حدة المخاطر المحلیة، إذا كانت موجودة.

xii. .یجب أن تحدد خطة استخدام األراضي المخاطر المحلیة وتشرح كیف تخفف الخطة من تلك المخاطر 

xiii. سیم المناطق الذي یقنن خطة استخدام یجب أن تكون خطط استخدام األراضي مصحوبًا بأمر تق
 األراضي.

xiv.  18یجب أن یكون اعتماد خطة استخدام األراضي المعتمدة ومرسوم تقسیم المناطق مكتمًال خالل 
 شھًرا من منح الجائزة. الفشل في تبني ھذا اإلطار الزمني سیؤدي إلى فقدان تمویل الجائزة.

xv. :خطط شاملة 

xvi. دراسة سكانیة توفر تقدیرات سكانیة وإسقاطات سكانیة 1دة: (یجب أن تشمل الخطط الشاملة المعتم (
) دراسة اإلسكان التي تصف تكوین المخزون السكني الحالي، بما في 2( ؛للسنوات العشرین القادمة

ذلك العدد اإلجمالي للوحدات، وعدد الوحدات الفردیة واألسرة المتعددة األسر، ومعدالت الشغور، 
) ) سنوات من تاریخ 10د الوحدات السكنیة المستقبلیة المطلوبة عشرة (باإلضافة إلى إسقاط لعد

) دراسة / خطة 3الخطة وتكوین تلك الوحدات (على سبیل المثال، أسرة واحدة، أسرة متعددة)؛ (
الستخدام األراضي تصف استخدام األرض لكل قطعة داخل الوالیة القضائیة وتتضمن خریطة 

) مرسوم تقسیم المناطق الذي 4( ؛حسب التغیرات السكانیة المستقبلیةمستقبلیة الستخدام األراضي تُ 
) خطة لدراسة البنیة التحتیة وتحسین رأس المال تصف أنظمة 5یقنن خطة استخدام األراضي؛ و (
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المیاه والمیاه العادمة والصرف وشوارع الشوارع، بما في ذلك الطول والعرض والمواد والحالة أو 
 وجد)، باإلضافة إلى التحسینات المقترحة ذات األولویة لتلك األنظمة.العمر (إن 

xvii. .یجب أن تحدد الخطة مخاطر المخاطر المحلیة وتشرح كیف تخفف الخطة من تلك المخاطر 

xviii.   شھًرا من منح   24یجب أن یكتمل اعتماد الخطة الشاملة المعتمدة ومرسوم تقسیم المناطق في غضون
 الل ھذا اإلطار الزمني سیؤدي إلى مصادرة أموال الجائزة وسدادھا.الجائزة. الفشل في التبني خ

xix. :األنشطة اإلعالمیة 

xx.  یجب التركیز على حمالت التعلیم والتوعیة المصممة لتنبیھ المجتمعات والمستفیدین من الفرص
المتاحة للتخفیف من حدة المخاطر المحددة من خالل التأمین وأفضل الممارسات وغیرھا من 

 جیات؛ واالستراتی

xxi.  یجب أن تفي أنشطة المعلومات العامة التي تتم بغرض الحصول على ائتمان بالمعاییر التنظیمیة العلیا
CRS  بمتطلبات تلك األنشطة في دلیل منسق لالئتمان بالمعاییر التنظیمیة العلیاCRS.450 

 معاییر االختیار/التأھیل األساسیة: 

i.  داخل مقاطعة مؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتیجب أن یكون مقدم الطلب / المستفید - 
 ؛CDBG-MITالتخفیف

ii.  یجب أن یكون مقدم الطلب وحدة من الحكومة المحلیة أو القبیلة الھندیة أو أي كیان آخر لدیھ السلطة
القانونیة لتبني وإنفاذ القانون أو المرسوم أو الخطة التي طلب التمویل من أجلھا (أي أن معظم 

 طعات ال تتمتع بسلطة التبني أو إنفاذ قوانین تقسیم المناطق)؛المقا

iii.  یجب على المتقدمین إثبات القدرة على إدارة أموال المنح واستكمال المشروع المحدد في الوقت المحدد
 أو وصف كیفیة حصولھم على المساعدة للقیام بذلك؛

iv. م، والخطط المحلیة و / أو اإلقلیمیة یجب على المتقدمین سرد ووصف قوانین البناء الحالیة، والمراسی
وكیف   -بما في ذلك خطط التخفیف من حدة المخاطر على مستوى المقاطعة أو اإلقلیم   -(إن وجدت)  

 و لھ؛ستُعزز ھذه اللوائح وجھود التخطیط الحالیة المشروع الذي تم طلب التمویل 

v. .سیتم تقدیم الطلبات المتبقیة على أساس أسبقیة الحضور 

 األنشطة أن: یجب على 

i.  وستسعى أنشطة التخطیط إلى تعزیز مخطط تعافي سلیم ومستدام وطویل األجل من خالل االعتماد
على تقییم ما بعد الكوارث لمخاطر المجازفة، ال سیما قرارات استخدام األراضي التي تعكس اإلدارة 

 
، الوكالة الفدرالیة إلدارة 15/2017-، إدارة التأمین الفدرالیةNFIPدلیل المنسق، نظام التقییم المجتمعي للبرنامج الوطني للتأمین ضد الفیضانات  450

 ،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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ایة المحتملة في المستقبل المسؤولة للسھول الفیضیة وتأخذ في الحسبان األحداث المناخیة السیئة للغ
 وغیرھا من المخاطر الطبیعیة والمخاطر طویلة األجل.

ii.  التنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان االتساق، وتعزیز تخطیط التخفیف على مستوى
 المجتمع و / أو اإلقلیمي (على سبیل المثال، عدة والیات محلیة)؛

iii. طة وتحقیق األھداف المحددة في الخطط والسیاسات الموضوعة دمج تدابیر التخفیف في جمیع األنش
 و القضائیة؛إقلیمیا أو محلیا والمصممة لتقلیل المخاطر المستقبلیة في الوالیة 

iv. .النتیجة في المباني األكثر مرونة في مواجھة آثار األخطار الطبیعیة 

 :AFFH اإلسكان العادل اإلیجابي مراجعة تعزیز  

 GLOمن جانب  AFFH برنامج تعزیز اإلسكان العادل اإلیجابي وسوف تخضع جمیع تطبیقات المشروع لمراجعة 
) الخصائص 2) دیموجرافیا المنطقة المقترحة للمشروع، (1قبل الموافقة علیھا. وسوف تتضمن ھذه المراجعة تقییمات (

) الفرص التعلیمیة وفرص النقل والرعایة الصحیة، 4( ) التركیبة واالحتیاجات السكانیة،3االجتماعیة االقتصادیة، (
بشكل  AFFH) كل العناصر األخرى المتعلقة بتقریر تعزیز اإلسكان العادل 6) المخاطر أو االھتمامات البیئیة، (5(

إیجابي. یجب أن توضح الطلبات أن ھذه المشروعات قد تقلل من التركیزات العنصریة والعرقیة ومنخفضة الدخل 
قة و/أو تعزز اإلسكان ذو األسعار المعقولة في المناطق منخفضة الفقر التي ال یوجد بھا أقلیة وذلك استجابةً للمنط

  للتأثیرات المتعلقة بالمخاطر الطبیعیة.

 المخطط الزمني 

ه. ) على خطة العمل ھذHUDأشھر بعد موافقة إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( 6تاریخ بدء البرنامج المقترح ھو 
 تاریخ االنتھاء المقترح ھو ست سنوات من تاریخ بدء البرنامج.

  



 

 321من  271صفحة  والیة تكساس  ) لCDBG-MITالتخفیف ( - خطة عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 الوالیة  مستوى وعلى  اإلقلیمي التخطیط 4.4.11

بأغراض التخطیط في المنطقة المتأثرة وبإتمام بعض المشاریع التي تم تحدیدھا كنتیجة للدراسات. وبسبب   GLOالتزم  
على األسالیب اإلقلیمیة  GLOالطبیعة الشاسعة للكارثة الحالیة والطبیعة المتكررة للكوارث في المنطقة، فقد یركز 

ل األجل لتوفیر طریقة تتسم بالكفاءة والفعالیة الختیار وتنفیذ باإلضافة إلى حلول محلیة محددة لتعزیز التعافي السلیم طوی
مع جامعات تكساس ووكاالت الوالیة والوكاالت الفیدرالیة ومجموعات التخطیط  GLOدراسات التخطیط، سیعمل 

و / أو البائعین  -بما في ذلك مجالس الحكومات وسلطات األنھار ومناطق الصرف الصحي  -واإلشراف اإلقلیمیین 
(الشروط التي یجب أن تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، الكیانات الحكومیة األخرى والشركات غیر الربحیة 
والشركات والھیئات والمنظمات التي ال تھدف للربح) إلجراء دراسات باستخدام تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة 

مع المحلي لتشمل االجتماعات العامة، عملیة مسح المجت GLO. سوف یستخدم CDBG-MIT التخفیف-المجتمعات
وطلبات المعلومات، وجلسات االستماع، والدراسات االستقصائیة المكتوبة لتحدید االحتیاجات المحددة للدراسات 

 التخطیطیة بشكل أفضل. أشارت ھذه العملیة إلى الحاجة إلى مزید من دراسات التخطیط اإلقلیمي.

طرقًا مماثلة للدخل   GLO، سوف یستخدم  CDBG-MITالتخفیف  -لتنمیة المجتمعاتبالنسبة إلى تمویل لمنح اإلجمالیة  
الخبراء  GLOلتحدید احتیاجات الدراسة الحالیة. وفقًا لذلك، سیتم تحدید أولویات فرص الدراسات اإلقلیمیة وسیحدد 

على الفیضانات، تحسین المؤھلین للقیام بمھام محددة. قد تشمل الدراسات، على سبیل المثال ال الحصر، السیطرة 
، عدم وجود مأوى، الحمایة من اندفاع التیار، التنمیة االقتصادیة، تحسین سریع التعافيالصرف الصحي، حلول اإلسكان  

البنیة التحتیة أو غیرھا من الجھود الرامیة إلى مزید من التعافي من إعصار ھارفي، التخفیف من األضرار المستقبلیة، 
سوف توصي المجتمعات المحلیة بإكمال الدراسات، ولكن سیتم إدارة جمیع  الشامل.افي ووضع خطط لجھود التع
بإجراء جمیع القرارات النھائیة فیما یتعلق بدراسات التخطیط والتنسیق   GLO. سیقوم  GLOصنادیق التخطیط من قِبل  

ي سیجمعونھا. سوف یضمن ھذا النھج مع الجامعات العامة لتحدید النطاقات، ومعاییر جھود التخطیط، ونوع البیانات الت
دمج دراسات التخطیط التي یتم إجراؤھا في مناطق مختلفة وتحلیلھا، وتحقیق االتساق والدقة في جمع البیانات. باإلضافة 
إلى ذلك، قد تؤدي التعدیالت اإلضافیة إلى تحویل جزء من تمویل التخطیط ھذه إلى مصاریف مؤھلة أخرى لتنفیذ 

 تم التفكیر فیھا أو تطویرھا من خالل عملیة التخطیط.مشروعات محددة 

الكوارث الماضیة ویوفر بیانات تحلیلیة لتقییم   اتستقوم الوالیة بتطویر والحفاظ على نظام قاعدة بیانات آمن یوثق تأثیر
خاطر الطبیعیة لألحداث الجویة المتطرفة في المستقبل والم ةالمتوقع اتمخاطر األخطار الطبیعیة، بما في ذلك التأثیر

األخرى. وذلك سیمّكن الوالیة من تحسین معلوماتھا المتعلقة بالكوارث وقدرات التحلیل وتعزیز التواصل والتعاون 
وجمع المعلومات بین وكاالت الوالیة ذات الصلة التي لھا دور في االستجابة للكوارث والتعافي منھا. باإلضافة إلى 

ھا بإعالم كل من الوالیات والمجتمعات المحلیة بالحلول الممكنة التي تخطط إلنشاء ذلك، ستقوم البیانات التي یتم جمع
 مشھد أكثر مرونة في والیة تكساس.

تعمل الوالیة أیًضا مع الوكاالت الفیدرالیة الرئیسیة لتطویر أسالیب أكثر دقة لرسم الخرائط والنمذجة. تقنیات رسم 
إلجراء تحلیل مفصل للتكالیف والفوائد لمقترحات التخفیف. ستعمل الوالیة الخرائط والنمذجة الحالیة غیر كافیة 

باالشتراك مع الشركاء الفیدرالیین لتطویر التكنولوجیا والنماذج الالزمة للتنبؤ باألضرار المستقبلیة وتخفیفھا بشكل أكثر 
 دقة.
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عات المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة بتطویر مسابقة تخطیط یمكن أن تتقدم بھا الكیانات في المقاط GLOقد یقوم 
في تعدیل خطة عمل مستقبلیة أو تنقل األموال إلى استخدامات مؤھلة أخرى  CDBG-MITالتخفیف -المجتمعات

 للتخفیف حسب الحاجة.

)، والتي 3) أو (ج) (5(ب) ( CFR 570.483 من قانون الالئحة الفدرالیة 24ال تنطبق المتطلبات الواردة في المادة 
د من الظروف التي یمكن لنشاط التخطیط أن یحقق فیھا ھدفًا وطنیًا منخفض الدخل ومتوسط الدخل، على أنشطة تح

(د)   CFR  570.208  من قانون الالئحة الفدرالیة  24بدالً من ذلك، ستلتزم الوالیة بـالمادة    .CDBG-MITالتخطیط لـ  
طة التخطیط التي توجھ عملیة التخفیف مباشرة وفقًا لقانون ) عند تمویل التخفیف أو منح التخطیط فقط أو إدارة أنش4(

المخصصات. باإلضافة إلى ذلك، ستكون أنواع أنشطة التخطیط التي قد تمولھا الوالیة أو تنفذھا متوافقة مع أنشطة 
ا لخطط ، والتي قد تتضمن دعمً CFR  570.205  من قانون الالئحة الفدرالیة  24مجتمعات االستحقاق المحددة في المادة  

استخدام األراضي المحلیة واإلقلیمیة والخطط الرئیسیة وخطط الحفظ التاریخیة وشاملة الخطط وخطط االنتعاش 
  وتطویر قوانین البناء ومراسیم تقسیم المناطق وخطط األحیاء. سرعة التعافيالمجتمعیة وخطط 

 دوالر 214,859,450 مبلغ التخصیص: 

-التخطیط المسموح بھا بموجب المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتاألنشطة المؤھلة: أنشطة  
  )12(أ) ( 105 البند رقم  HCDA ؛ قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیةCDBG-MITالتخفیف

i.  التخطیط المؤھل، والتصمیم البیئي الحضري، وإدارة التخطیط، وأنشطة بناء القدرات على النحو
 .CFR 570.205 ائح الفیدرالیةقانون اللومن  24الوارد في البند 

 األنشطة غیر المؤھلة: 

i.  من قانون الالئحة الفدرالیة 24األنشطة غیر المدرجة في CFR 570.205 قانون اإلسكان والتنمیة ،
 ).12أ) (( HCDA  105ة المجتمعی

 یجب على األنشطة أن: 

i.  األجل من خالل االعتماد وستسعى أنشطة التخطیط إلى تعزیز مخطط تعافي سلیم ومستدام وطویل
على تقییم ما بعد الكوارث لمخاطر المجازفة، ال سیما قرارات استخدام األراضي التي تعكس اإلدارة 
المسؤولة للسھول الفیضیة وتأخذ في الحسبان األحداث المناخیة السیئة للغایة المحتملة في المستقبل 

 وغیرھا من المخاطر الطبیعیة والمخاطر طویلة األجل.

ii.   وسوف یقومGLO   ،بالتنسیق مع جھود التخطیط المحلیة واإلقلیمیة لضمان االتساق بأكبر قدر ممكن
وتعزیز المستوى المحلي و / أو اإلقلیمي (على سبیل المثال، االختصاصات القضائیة المحلیة 

 المتعددة) والتعافي بعد الكوارث والتخفیف من آثارھا، واالستفادة من ھذه الجھود.

iii.  دمج تدابیر التخفیف في جمیع األنشطة وتحقیق األھداف المحددة في الخطط والسیاسات الموضوعة
 القضائیة؛إقلیمیا أو محلیا والمصممة لتقلیل المخاطر المستقبلیة في الوالیة 

iv.  المشروع؛النظر في تكالیف وفوائد 
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v. ة الضعیفة مثل األسر واألفراد تأكد من أن األنشطة ستتجنب التأثیر غیر المتناسب على الفئات السكانی
المشردین أو المعرضین لخطر التشرد أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الذین 
یعانون من إدمان الكحول أو غیرھم من مدمني المخدرات، األشخاص المصابة باإلیدز وعائالتھم 

 على سبیل المثال ال الحصر، وسكان المساكن العامة.

vi.  األنشطة تخلق فرصاً لمعالجة التفاوتات االقتصادیة التي تواجھ المجتمعات المحلیة؛ضمان أن 

vii.  مواءمة االستثمارات مع غیرھا من التحسینات المخطط لھا على مستوى الوالیة أو رأس المال المحلي
صادر وجھود تطویر البنیة التحتیة، والعمل على تعزیز إمكانات التمویل اإلضافي للبنیة التحتیة من م

متعددة، بما في ذلك مشاریع تحسین رأس المال المحلي والمحلي القائمة في التخطیط واالستثمار 
 و المحتمل؛الخاص 

viii. .استخدام تقنیات قابلة للتكیف وموثوقة للحمایة من التقادم المبكر للبنیة التحتیة 
 

 المخطط الزمني 

) على خطة العمل ھذه. HUDة اإلسكان والتنمیة الحضریة (یكون تاریخ بدء البرنامج المقترح مباشرة بعد موافقة إدار
 تاریخ االنتھاء المقترح ھو إثني عشر سنة من تاریخ بدء البرنامج.

 اإلداریة  المالیة االعتمادات  صنادیق 4.4.12

 214,859,450) بالمائة، 5خمسة ( المتلقي الفرعيلن تتجاوز التكالیف اإلداریة للوالیة بما في ذلك تكالیف إدارة 
من قانون الوالیات  42. األحكام المحددة بموجب البند ٪ 20دوالر. لن تتجاوز التكالیف التخطیطیة واإلداریة مجتمعة 

) لن تنطبق 3) و (i) (1(أ) ( CFR §570.489 اللوائح الفیدرالیةقانون من  24د) والبند ( U.S.C. 5306 المتحدة 
على مدى الحد من نفقات إدارة الوالیة وتتطلب مطابقة الدوالر إزاء دوالر من أموال الوالیة للتكالیف اإلداریة التي 

 U.S.C  یات المتحدة من قانون الوال  42دوالر. باإلضافة إلى ذلك، لن تسري األحكام الواردة في البند    100000تتجاوز  
من مبلغ  بالمئة 5)؛ بدالً من ذلك، لن یتجاوز المجموع الكلي لنفقات المساعدة اإلداریة والتقنیة 6) و (5(د) ( 5306

بالمئة  15من إیرادات البرنامج الناتجة عن المنحة. ستحصر الوالیة إنفاقھا بحد أقصى  بالمئة 5المنحة باإلضافة إلى 
  حة على تكالیف التخطیط.من إجمالي مبلغ المن

المخصصة للتكالیف اإلداریة المرتبطة بتخصیص المنح اإلجمالیة لتنمیة  بالمئة 5بنسبة  GLOسوف یحتفظ 
ألغراض اإلشراف واإلدارة وإعداد التقاریر. یُسمح لجمیع المستلمین الفرعیین  CDBG-MITالتخفیف -المجتمعات

من مبالغ البرنامج مقابل التكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ أنشطة التخفیف المتعلقة  بالمئة 12بإنفاق ما یصل إلى 
بالمئة   8رى، یُسمح لجمیع المستفیدین بإنفاق ما یصل إلى  بالنسبة للتكالیف ذات الصلة المباشرة بتنفیذ جمیع أنشطة التخفیف األخ.  باإلسكان

.  ملیون دوالر  25بالمئة لالعتمادات التي تزید عن  6دوالر و  24,999,999.99لالعتمادات التي تتراوح من واحد ملیون دوالر وحتي 
التعافي الخاص بمكتب للحصول على جوائز التخفیف التي تقل عن ملیون دوالر، راجع اإلرشادات الموجودة على موقع  

٪ من 15سیتم تحدید األنشطة الھندسیة والتصمیمیة بنسبة    /GLO  ،.  http://recovery.texas.govاألراضي العامة
جعة الطلب مرا  GLOفي مثل ھذه الحاالت، یجب على    ضروریة؛إجمالي جوائز المشروع ما لم تكن الخدمات الخاصة  

 والموافقة علیھ.

http://recovery.texas.gov/
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المنح اإلجمالیة لتنمیة و Floods 2016و  Floods 2015اإلداریة عبر منحة  اإلعتمادات المالیة GLOسیستخدم 
، مع Hurricane Harvey CDBG-DRالخاصة بإعصار ھارفي  CDBG-DRالتعافي من الكوارث -المجتمعات

ھذه، دون اعتبار لمخصصات كارثة معینة نشأت  CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمنحة 
من إجمالي بالمئة    5. لن یتجاوز مبلغ مصروفات إدارة المنح لكل من المنح المذكورة أعاله  اإلعتمادات المالیةمنھا ھذه  

 من إیرادات البرنامج).بالمئة  5المنحة لكل منحة (زائد 

 لموقــعا 
في إطار خطة العمل  CDBG-MITالتخفیف -ستحدث جمیع األنشطة الممولة من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

- DRو  FEMA - DR -4223 ھذه في المقاطعات التي أعلنت عنھا الكوارث في الوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ
إعصار ( DR -4332و  ؛)2016فیضان ( DR -4266، DR -4269، DR -4272 ؛)2015(فیضانات  4245

 التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمحافظة مؤھلة لتمویل  140ھارفي). تظھر في التذییل قائمة مجمعة تضم 
CDBG-MIT.  

من قد تصبح المناطق اإلضافیة داخل المقاطعات التي لم یتم ذكرھا صراحة على أنھا مؤھلة مواقع لألنشطة الممولة 
المنح إذا كان من الممكن إثبات كیف أن إنفاق تمویل  CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

في ھذا المجال سوف یخفف بشكل ملموس المخاطر المحددة  CDBG-MITالتخفیف -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
ي المنبع للحد من الفیضانات في مجرى النھر في داخل منطقة مؤھلة (على سبیل المثال، مشاریع االحتفاظ بالمیاه ف

 منطقة مؤھلة).

 األھداف الوطنیة 
) عن معاییر الھدف الوطني لالحتیاجات العاجلة الخاصة بـالمنح HUDلقد تنازلت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

 CFR اللوائح الفدرالیةمن قانون  24على النحو المنصوص علیھ في المادة  CDBGاإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
(د)، وخلق بدالً من ذلك ھدفًا وطنیًا جدیدًا: الحاجة  CFR 570.483 من قانون اللوائح الفدرالیة 24(ج) و  570.208

حیث یتم اإلشارة إلى الحاجة إلى التخفیف العاجل  CDBG-MIT). بالنسبة ألنشطة UNMإلى التخفیف العاجل (
UNM :كھدف وطني یتم تحقیقھ، ستُظھر الوالیة أن النشاط  

i.  یعالج المخاطر الحالیة والمستقبلیة كما ھو محدد في تقییم احتیاجات التخفیف في الوالیة لمعظم
 ھو ما یُحدث مزایا التنمیة المجتمعیةو والمنكوبة؛المناطق المتأثرة 

ii. .سیؤدي إلى انخفاض قابل للقیاس ویمكن التحقق منھ في خطر فقدان األرواح والممتلكات 
، وجھت إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة CDBG-MITالتخفیف -جمالیة لتنمیة المجتمعاتبالنسبة ألنشطة المنح اإل

HUD   أیًضا الجھات الممنوحة بعدم االعتماد على المعاییر الوطنیة الموضوعیة للتخلص من األحیاء الفقیرة والظروف
الوطني بشكل عام لیس مناسبًا في ، ألن ھذا الھدف HUDالممیتة دون موافقة من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 سیاق أنشطة التخفیف.

) لحاجة إلى التخفیف العاجل 1ستلبي جمیع أنشطة التخفیف التي تقوم بھا الوالیة بموجب ھذه المنحة ھدفًا وطنیًا إما (
)UNM) إفادة ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط (2) أو (LMI على األقل من أموال  بالمئة  50). سیتم استخدام

CDBG-MIT  لدعم األنشطة التي تعود بالنفع على األشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطةLMI وستكون ،
 .LMI جمیع البرامج والمشاریع ذات أولویة لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة
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 التخفیف  إلجراءات الوالیة خطة - المواطن مشاركة 5

الھدف الرئیسي لخطة مشاركة المواطن ھذه ھو تحفیز مشاركة المواطن بشكل أكثر قوة في عملیات االنتعاش والتخفیف 
. تم وضع خطة مشاركة المواطن بناًء على المتطلبات المحددة في إشعار إدارة اإلسكان والتنمیة والیةالتي تجریھا ال

أغسطس  30(الجمعة  45838السجل الفیدرالي  FR 84(اإلشعار) المنشور في السجل الفیدرالي:  HUDالحضریة 
2019.( 

 ینص اإلخطار على:

التخفیف من خالل الطرق التي تتیح لجمیع أصحاب "للسماح بعملیة أكثر قوة وضمان أن یتم تطویر أنشطة 
المصلحة المشاركة، وألن المواطنین الذین یتعافون من الكوارث ھم األكثر مالءمة لضمان إبالغ المستفیدین 

 من قانون الوالیات المتحدة 42بأي فرص ضائعة والمخاطر اإلضافیة التي یجب معالجتھا وأحكام البند
U.S.C. 5304  (a) (2) قانون اللوائح الفدرالیة  24  و  12707من قانون الوالیات المتحدة    42  والبند    ) و3) و 

CFR 570.486  91.105§  24و )b) و (cو ( الیةقانون اللوائح الفدر 24 CFR 91.115 )b) و (c) ،
فیما یتعلق بمتطلبات مشاركة المواطن، یتم التنازل عنھا واستبدالھا بالمتطلبات أدناه. تفرض ھذه المتطلبات 

التخفیف -المنقحة جلسات استماع علنیة (یعتمد عددھا على مقدار منحة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT  الخاص بمنحھ) عبر المناطق األكثر تأثرا وتضرراMID  المحددة من قبل إدارة اإلسكان

یوًما) لتعلیقات  45وتتطلب من الجھة الممنوحة توفیر فرصة معقولة (على األقل  HUDوالتنمیة الحضریة 
 المواطن المستمر إلى المعلومات حول استخدام أموال المنح ". ووصولالمواطنین 

على  GLOالخاص بـ سیتم وضع أحدث نسخة من خطة مشاركة المواطن على موقع االسترداد
recovery.texas.gov. 

 عامةالستماع االجلسات  
تفویض الحد األدنى لعدد جلسات  CDBG-MITالتخفیف -متطلبات الحاصلین على المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

الحضریة التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة  MIDاالستماع العامة في المناطق األكثر تأثرا وتضررا 
)HUD ؛ لتكساس، والحد األدنى ھو أربعة. سیعقد(GLO  جلسات استماع علنیة في المناطق األكثر  6ما مجموعھ

)، ستعقد ثالث منھا قبل نشر HUDالتي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( MIDتأثرا وتضررا 
  ة:اماإللكتروني. تم عقد جمیع جلسات االستماع الع GLOخطة العمل للتعلیق العام على موقع 

 في موقع مختلف لضمان التوازن الجغرافي وإمكانیة الوصول القصوى؛ 

  و جسدیًا؛في المرافق التي یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلیھا 

 .وفقًا لمتطلبات الحقوق المدنیة 

سیتم نشر التسجیالت األرشیفیة التي یتم إجراؤھا أثناء جلسة أو أكثر من جلسات االستماع على صفحة (صفحات) 
 االسترداد الخاص بھا. القابلة للتنقل من موقع GLOالتخفیف 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 والتنمیة  إدارة  تاریخ ال جلسة استماع علنیة 
 والیة الحضریة / ال

مقاطعة األكثر تأثرا  ال
 وتضررا 

 الموقــع

نشر خطة ما قبل   1
 العمل

سبتمبر   26
، الساعة  2019

 مساءً  12:00

 MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا  ال
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة  
)  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 والیة ال /
 (مقاطعة ترافیس) 

      Texas State Capitol
 Capitol Auditorium, E1.004

1100 Congress Avenue, 
78701Austin, Texas,  

نشر خطة ما قبل   2
 العمل

،  2019أكتوبر  1
  12:00الساعة 

 مساءً 

 MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا  ال
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة  
)  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 والیة ال /
 (مقاطعة جیفرسون) 

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 تحدیدھا من قبل إدارة  
)  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

 والیة ال /
 (مقاطعة نویسس) 

Del Mar College Center for 

Economic Development, 106 

3209 S. Staples Street 

Corpus Christi, Texas 78411 

  2019دیسمبر  2 العام  لتعلیقفترة ا 4
 صباًحا   10الساعة 

 MIDمقاطعة أكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 

 )  HUDوالتنمیة الحضریة (

 (مقاطعة أرانساس) 

Aransas County Navigation 

District Saltwater Pavilion 

210 Seabreeze Drive 

  Rockport, TX 78382 

  2019دیسمبر  9 فترة التعلیق العام  5
 صباًحا   10الساعة 

 MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 

 )HUDوالتنمیة الحضریة (

 (مقاطعة داالس) 

Dallas County Community 
College District – Bill J 
Priest Institute 
1402 Corinth Street Road 
Dallas, Texas 75215 

  2019دیسمبر  10 فترة التعلیق العام  6
 صباًحا   10الساعة 

 MIDمقاطعة األكثر تأثرا وتضررا ال
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 

 )  HUDوالتنمیة الحضریة (

 (مقاطعة ھیدالجو) 

North Academic Building G 
Lecture Hall G191 

Mid Valley Campus of South 
Texas College 
400 N Border Ave. 

 Dallas, Texas 78596 
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  2019دیسمبر  11 فترة التعلیق العام  7
 مساءً  6الساعة 

 MIDالمقاطعة أكثر تأثرا وتضررا 
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 

 )HUDالحضریة (والتنمیة 

 (مقاطعة ھاریس) 

Texas Southern University 

EDU Auditorium 

3100 Cleburne Street 

Houston, Texas 77004 

  2020ینایر  9 فترة التعلیق العام  8
  10:00الساعة 

 صباًحا

 MIDالمقاطعة أكثر تأثرا وتضررا 
التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 

 )HUDالحضریة (والتنمیة 

 (مقاطعة جاسبر) 

Jasper County Courthouse 

Annex 

271 East Lamar 

Jasper, TX  75951 
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 منشور 
بنشر الخطة  GLOخطة العمل لھذه المنحة أو أي تعدیل جوھري لھذه الخطة، سیقوم مكتب  GLOقبل أن یتبنى 

. سیكون موضوع التخفیف من GLO: recovery.texas.govالمقترحة أو التعدیل على موقع ویب التعافي لـ 
 .GLOالكوارث قابالً للمالحة من قِبل المواطنین من الصفحة الرئیسیة لموقع االسترداد الخاص ب

المتضررین من خالل المراسالت اإللكترونیة، والبیانات و / أو المتلقین الفرعیین بإخطار المواطنین    GLOسوف یقوم  
الصحفیة، وبیانات المسؤولین العمومیین، واإلعالنات اإلعالمیة، وإعالنات الخدمة العامة، والرسائل اإلخباریة، 

 واالتصاالت مع مؤسسات الجوار، و / أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

ن على فرص متساویة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرامج، بما حصول جمیع المواطنی GLOوسوف یضمن 
توافر معلومات البرنامج   GLO). سیضمن  LEPفي ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة (

تكون ھذه  باللغات المناسبة للمنطقة الجغرافیة التي تخدمھا السلطة القضائیة. للحصول على المساعدة، لضمان أن
، یجب على المستلمین الرجوع إلى (LEPالمعلومات متاحة للجمھور ذوي الكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة (

اإلرشادات النھائیة لمتلقي المساعدة المالیة الفیدرالیة فیما یتعلق بالباب السادس، حظر التمییز ضد األصل القومي الذي 
، في التسجیل 2007ینایر  22ة في اللغة اإلنجلیزیة، والذي تم نشره في یؤثر على األشخاص ذوي الكفاءة المحدود

 ).FR 2732 72الفیدرالي (

سیتم ترجمة خطة العمل بالكامل إلى اإلسبانیة والفیتنامیة والصینیة والكوریة والعربیة. تم اختیار اللغات التي تم 
(المقاطعات  CDBG-MIT التخفیف-لتنمیة المجتمعات اختیارھا بناًء على المنطقة المؤھلة بالكامل للمنح اإلجمالیة

والفیضانات ، CDBG-DR 2015 التعافي من الكوارث للفیضانات -المعلنة من المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
، وإعصار ھارفي) وكسر طبیعي في أعداد األفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة. مع إدراك 2016لعام 

مع  GLOتكون ھناك حاجة لألفراد للوصول إلى المستند بلغات إضافیة، فسوف یتعاقد مكتب األراضي العام أنھ قد 
خدمة ترجمة لتوفیر ترجمات مخصصة لخطة العمل عند الطلب. أي أماكن عامة تعمل مباشرة في برامج خطة العمل 

 تدوینات مماثلة.   GLOتضمن موقع المتاحة لألفراد ستحمل الفتات توضح ھذه الخدمة باللغات الساریة. سی

یوًما على األقل ویوفر طریقة  45فرصة معقولة لمدة  GLOبعد نشر خطة العمل أو التعدیل الجوھري، سوف یوفر 
فرصة معقولة للتعلیق العام لمدة  GLO(طرق) لتلقي التعلیقات. إلجراء تعدیالت جوھریة على خطة العمل، سیوفر 

ا طریقة (طرق) لتلقي التعلیقات. یمكن للمواطنین ذوي اإلعاقة أو أولئك الذین یحتاجون إلى یوًما على األقل ولدیھ  30
للحصول على المساعدة، إما عن طریق: جھاز االتصاالت لضعاف السمع على  GLOالمساعدة الفنیة االتصال ب

 .7-1-1أو خدمة نقطة اتصال تكساس على رقم  521-463-5330رقم 
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 ات عبر البرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني:التعلیق GLOسیتلقى 

 Texas General Land Office البرید:
 Community Development and Revitalization ]تنمیة المجتمع وتنشیطھ[ 
 P.O. Box 12873 
 Austin, TX 78711-2873 
 )512( 5150-475 الفاكس:

 cdr@recovery.texas.gov البرید االلیكتروني:

 recovery.texas.gov موقع الویب:

 النظر في التعلیقات العامة 
في جمیع التعلیقات المكتوبة المتعلقة بخطة العمل أو أي تعدیل جوھري سیتم تقدیم ملخص للتعلیقات  GLOسینظر 

) مع خطة HUDعلى كل جزء منھا، والموجود في قسم الملحق إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة ( GLOورد 
 العمل أو التعدیل الجوھري.

 لجنة استشاریة للمواطنین: 
) تجتمع في منتدى مفتوح مرتین في السنة من أجل توفیر شفافیة CACشاریة للمواطنین (لجنة است GLOسیشكل 

. خالل كل منتدى مفتوح، CDBG-MITالتخفیف -متزایدة لجمیع أنشطة تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 GLOوترد على التعلیقات العامة المتعلقة بأنشطة التخفیف الخاصة ب  CACسوف تطلب اللجنة استشاریة للمواطنین

 .GLOمن أجل تحسین اطالعھا على مشاریع وبرامج التخفیف الحالیة والمخططة لـ

 شكاوى المواطنین 
) 15استجابة خطیة في الوقت المناسب لشكوى لكل مواطن، وسیتم تقدیم الرد خالل خمسة عشر ( GLOسوف یقدم 

تاریخ استالم الشكوى، عندما یمكن ذلك. وسیتم توجیھ الشكاوى المتعلقة بالتدلیس أو إھدار أو سوء  یوم عمل من
بإدارة اإلسكان والتنمیة  OIGاستخدام االعتمادات المالیة الحكومیة إلى الخط الساخن الخاص بمكتب التفتیش العام 

أو عبر البرید اإللكتروني:  1-800-347-3735) لإلبالغ عن التدلیس (على رقم الھاتف: HUDالحضریة (
 hotline@hudoig.gov). 

 تعدیل ھام 
مع توفر معلومات وتمویل إضافیین من خالل عملیة إدارة المنح، من المتوقع إدخال تعدیالت على خطة العمل ھذه، 

بنشر الخطة المقترحة أو التعدیل على الموقع الرسمي   GLOسیقوم    وقبل اعتماد أي تعدیل جوھري لخطة العمل ھذه،
وسوف یتم توفیر فرصة معقولة للمواطنین والحكومات المحلیة المتأثرة واألطراف المعنیة األخرى لفحص  GLOـ ل

 خطة العمل أو محتویات التعدیل. وكحد أدنى، ستشكل التعدیالت التالیة تعدیالً جوھریًا:

i. تخفیف -إضافة مشروع المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتCDBG-MIT ؛مغطى 
ii. تغییر في فوائد البرنامج أو معاییر األھلیة؛ 

mailto:cdr@recovery.texas.gov
http://www.recovery.texas.gov/
mailto:hotline@hudoig.gov).
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iii. .إضافة أو حذف نشاط 
iv.  من میزانیة  ٪20ملیون دوالر أو تغییر یشكل أكثر من  25تخصیص أو إعادة تخصیص أكثر من

 البرنامج.

 تعدیل غیر جوھري 
) عندما تقوم بإجراء أي تعدیل غیر جوھري. HUDدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (بإخطار إ GLOسوف یقوم 

) أیام عمل على األقل من سریان التعدیل. 5) قبل خمسة (HUDوسیتم إخطار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
بر البرید اإللكتروني ) باستالم اإلخطار بتعدیالت غیر جوھریة عHUDوسوف تقر إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

) أیام عمل. بمجرد أن یصبح التعدیل ساري المفعول، سیتم نشر التعدیل غیر األساسي للخطة 5في غضون خمسة (
 .GLOـ على موقع االسترداد الخاص ب

 مشاورة المجتمع 
 GLOلتمویل التخفیف لتكساس، بدأ  CDBGعن المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات  2018منذ اإلعالن في أبریل 

، وإعصار ھارفي. بدأ 2016و 2015في التفكیر في دوره القادم في أنشطة التخفیف المتعلقة بأحداث فیضان عامي 
GLO  محافظة تقع  140في الحصول على تغذیة مرتدة من المسؤولین المحلیین واألطراف المعنیة في جمیع أنحاء

كومیًا في الوالیة، بما في ذلك االجتماعات والمكالمات الجماعیة والرحالت اإلقلیمیة مجلًسا ح 24مجلًسا من  23في 
إلى المجتمعات المتأثرة. شملت ھذه الرحالت جلسات مدخالت ألصحاب المصلحة، حیثما كان ذلك مسموًحا بھ، مع 

 بإعصار ھارفي.ضرراً األكثر تأثراً وتفي المناطق  COGs مجالس الحكوماتوجود سبعة من التسع مجموعات من 

لقیاس احتیاجات المجتمعات   Survey Monkeyاستطالًعا رقمیًا من خالل خدمة    GLO، أطلق  2019فبرایر    20في  
محافظة المؤھلة الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث والتخفیف من آثارھا. وتم  140المحلیة في جمیع أنحاء 

لوكاالت المحلیة واإلقلیمیة والوالئیة وممثلي اإلسكان العام والقطاع الخاص االتصال بالمسؤولین المنتخبین وممثلي ا
وغیر الربحي الذین یركزون على اإلسكان والتعافي من الكوارث واحتیاجات السكان ذوي الدخل المنخفض 

كتب والمعرضین للخطر وتم تشجیعھم على استكمال االستطالع. تم عمل االستطالع أیًضا على موقع استرداد م
بتوزیعھ في  GLO، وتم تضمینھ في كتیب من صفحتین قام موظفو GLO recovery.texas.govاألراضي العام 

 جلسات مساھمات أصحاب المصلحة وورش العمل العامة والمؤتمرات.

شخًصا من جمیع أنحاء الوالیة.  416ستطالع ، حیث كان ساھم في اال2019سبتمبر  20تم إغالق االستطالع في 
 توجد نتائج االستطالع في الملحق

 توجد قائمة تراكمیة للمشاورات المجتمعیة في الملحق.

 موقع الویب العام 
بموقع إلكتروني عام یوفر معلومات محاسبیة عن كیفیة استخدام كافة تمویالت المنح وكیفیة  GLOسوف یحتفظ 

المنح اإلجمالیة ) سیاسات وإجراءات برنامج 3( ؛) تعدیالت خطة العمل2( العمل؛) روابط لجمیع خطط 1إدارتھا. (
؛ CDBG-MITالتخفیف -جتمعاتالمنح اإلجمالیة لتنمیة المو CDBG-DRالتعافي من الكوارث -لتنمیة المجتمعات

http://www.recovery.texas.gov/
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) معلومات عن النشاط / البرنامج لألنشطة الموضحة في 6) متطلبات مشاركة المواطنین؛ (5( ؛) تقاریر األداء4(
 خطط العمل ذات الصلة، بما في ذلك تفاصیل جمیع العقود وسیاسات الشراء الجاریة.

) خطة العمل (بما في ذلك جمیع التعدیالت)؛ recovery.texas.gov  )1 :العناصر التالیة على الموقع    GLOسیوفر  
) 3؛ ((DRGR) كما تم إنشاؤه باستخدام نظام تقاریر تعافي الكوارث (QPRكل تقریر ربع سنوي عن األداء (

-CDBG)التعافي من الكوارث  -المجتمعات) تنفیذ عقود المنح اإلجمالیة لتنمیة  4المشتریات والسیاسات واإلجراءات. (
DR)التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة  ؛ و CDBG-MIT )5 حالة الخدمات أو السلع التي یتم شراؤھا (

 (على سبیل المثال، مرحلة الشراء ومتطلبات االقتراحات وما إلى ذلك). GLOحالیًا من قبل 

 recovery.texas.govبموقع إلكتروني شامل:  GLOباإلضافة إلى البنود المحددة المذكورة أعاله، سوف یحتفظ 
فیما یتعلق بجمیع أنشطة التعافي من الكوارث بمساعدة ھذه التمویالت. سیتم تحدیث كال الموقعین في الوقت المناسب 

التعافي من الكوارث -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات لتعكس أحدث المعلومات حول استخدام ھذه التمویالت للمنح
CDBG-DR  التخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتوCDBG-MIT   ،وأي تغییرات في السیاسات واإلجراءات

  حسب الضرورة. وكحد أدنى، سیتم إجراء التحدیثات على أساس شھري.

ً  اإلقلیمي التخفیف لبرنامج الحكومات مجالسل ویبال مواقع 5.9.1   MODS  التوزیع لطرق تبعا

i. ) مجلس حكومات منطقة أالموAACOG :(www.aacog.com 

ii. ) مجلس حكومات وادي برازوسBVCOG :(www.bvcog.org 

iii. ) مجلس حكومات منطقة العاصمةCOGCAP :(www.capcog.org 

iv. ) مجلس حكومات المنحنى الساحليCBCOG :(www.coastalbendcog.org 

v. ) مجلس حكومات وسط تكساسCTCOG :(www.ctcog.org 

vi. ) مجلس حكومات شرق تكساس العمیقDETCOG :(www.detcog.gov 

vii. ) ھیئة التخطیط اإلقلیمي للھالل الذھبيGCRPC :(www.gcrpc.org 

viii. جالفیستون (-مجلس منطقة ھیوستنGAC-H :(gac.com-www.h 

ix. ي لجنوب شرق تكساس (لجنة التخطیط اإلقلیمSETRPC :(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 التطبیق والشفافیة 
، CDBG-MITالتخفیف  -بالنسبة إلى الطلبات الواردة للحصول على مساعدة المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

طرقًا متعددة للتواصل، بما في ذلك المعلومات المنشورة على موقعھا على الموقع اإللكتروني ورقم  GLOسیوفر 
 الھاتف المجاني لالتصال لتحدید حالة طلب المساعدة.

على  CDBG-MITالتخفیف -إلى منح تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات GLOت التي یسعى فیھا في الحاال
الخاص باالنتعاش، وبالنسبة لتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة   GLOنحو تنافسي، سیتم نشر متطلبات األھلیة على موقع  

صول على ھذا التمویل، إلى جانب (صفحات) للتخفیف للح  GLO، على صفحة  CDBG-MITالتخفیف    -المجتمعات
جمیع المعاییر المستخدمة في اختیار طلبات التمویل (بما في ذلك األھمیة النسبیة لكل معیار) واإلطار الزمني للنظر 

بالوثائق إلثبات أن كل طلب ممول وغیر ممول قد تمت مراجعتھ والتصرف وفقًا  GLOفي الطلبات. سوف یحتفظ 
ذي الصلة  HUDورة ومعاییر التمویل المذكورة في إشعار إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة لمتطلبات األھلیة المنش

 المنشور في السجل الفیدرالي.

 التنازالت 
) التنازل عن أو تحدید شروط بدیلة ألي HUDیخول قانون المخصصات لسكرتیر إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (

حكم في أي قانون أو الئحة یدیرھا السكرتیر فیما یتعلق بالتزام السكرتیر، أو استخدام المتلقي لھذه االعتمادات المالیة 
لمتطلبات والضمانات، باستثناء المتطلبات المتعلقة باإلسكان العادل، وعدم التمییز، ومعاییر العمل، والبیئة (بما في ذلك ا

أیًضا بسلطة  HUDالمتعلقة بالطالء المحتوي على الرصاص)، بُنَاء على: تتمتع إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 
  .570.5و  91.600و  CFR 5.110 من قانون اللوائح الفدرالیة 24تنازل تنظیمیة بموجب المادة 

ومتطلبات بدیلة من اإلدارة حسب الحاجة لتلبیة االحتیاجات المحددة قد یطلب من الحاصلین على منح إعفاءات إضافیة  
المتعلقة بأنشطة التخفیف الخاصة بھم. یجب أن تكون طلبات المستفید من منح التنازل والمتطلبات البدیلة مصحوبة 

بات البدیلة.ببیانات ذات صلة لدعم الطلب ویجب أن تثبت بما یرضي القسم أن ھناك سبب وجیھ للتنازل أو المتطل
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 المالحق  6

-CDBGالتخفیف -الملحق أ: المقاطعات المؤھلة للمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
MIT  واألكثر تأثًرا وتضرراMID والرموز البریدیة   

 

 
 

؛  https://www.fema.gov/disaster -FEMA  التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ -مصدر البیانات: مقاطعات المساعدة في حاالت الكوارث 
 إشعار السجل الفیدرالي  HUD CDBGإلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة    المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات التابعة-التخفیف 
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إجراءات التخفیف التابعة للمنح 
 المجتمعات:اإلجمالیة لتنمیة 

 المناطق المعلنة رئاسیاً في تكساس

التعیینات األكثر تأثًرا وتضرراً اعتباًرا 
 2019أغسطس  23من 
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إجراءات التخفیف التابعة للمنح اإلجمالیة لتنمیة 
الرموز البریدیة األكثر : CDBG المجتمعات

تأثًرا وتضررا بحسب إدارة اإلسكان والتنمیة 
 HUDالحضریة 

 مجلس الحكومات
الرمز البریدي للمقاطعات التي حددتھا إدارة اإلسكان 
 والتنمیة الحضریة على أنھا المنكوبة واألكثر تضرًرا

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتھا إدارة 
 میة الحضریة في الوالیات المتحدةاإلسكان والتن

 المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في الدولة

 مقاطعة

 الخلیج الساحلي

 أمیال
 

 حد المدینة 
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المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - أندرسون 
 - والیة ال

وتضرًرا في  المناطق األكثر تأثًرا  والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال أنجلینا
 - والیة ال

 - - أرانساس 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال آرتشر

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال أتاسكوسا 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  أوستین 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - باندیرا
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال باستروف 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بایلور

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - بیي
 ) والیةال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بالنكو

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بوسكي
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال باوي

 والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال برازوریا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - براوز
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بني
 - والیة ال

تأثًرا وتضرًرا في  المناطق األكثر  والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بورلیسون 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كالدویل
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - كالھون 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كاالھان 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كامیرون

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كاس 
 - والیة ال

 - - الدوائر  -ثانیا 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال شیروكي
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كالي 

األكثر تأثًرا وتضرًرا في  المناطق  - كولمان 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كولینجزورث

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كولورادو
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - والیة تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق األكثر  كومال
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كومانتش
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كوك 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كوریل
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال داالس

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال دلتا

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال دینتون

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال دیویت
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال دیكنز

 ) 2017ھارفي ( 2016 2015 مقاطعة

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال دوفال 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال إیستالند
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال إدواردز

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال إلیس

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال إیراث
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - حاالت السقوط 
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فنین
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فایت
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - فیشر 
 - والیة ال

 والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فورت بند
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فریو

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال غینس

 - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال غالفستون 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

 - - والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  غارزا 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جیلیسبي

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - جولیاد
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جونزالیس
 والیة ال

 - - والیة تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق األكثر  جرایسون 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - جریج 
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جرایمز
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  غوادالوبي
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھول 
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھاردن 
 والیة ال

األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  المناطق 
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتھا   ھاریس 
 إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
تھا إدارة اإلسكان والتنمیة  حدد

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھاریسون 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھارتلي 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتھا   ھایز
 - - والتنمیة الحضریة إدارة اإلسكان 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھندرسون 
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتھا   ھیدالجو
 إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 - 6الوالیة 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھیل

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال مدخنة
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھوبكنز

األكثر تأثًرا وتضرًرا في  المناطق  والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ھیوستن 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جاك 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - جاكسون 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جاسبر 
 والیة ال

وتضرًرا التي  المناطق األكثر تأثًرا 
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

 - - جیفرسون 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 
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المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جیم ویلز 
 والیة ال

 - - والیة األكثر تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق  جونسون 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال جونز
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - كیرنز
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال كوفمان 

 - - والیة األكثر تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق  كیندال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - كلیبرغ
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال المار
 - والیة ال

تأثًرا وتضرًرا في  المناطق األكثر  - - افاكا 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال لیي
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال لیون 
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال لیبیرتي
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - الیمستون
 - والیة ال

 - - والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  لوبوك 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال لین

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال مادیسون 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - ماریون
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - - ماتاغوردا
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ماكلینن

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال میالم
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال مونتاج

 والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال مونتجمري
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال نكوجدوشس 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال نافارو 
 - والیة ال

 والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال نیوتن
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

والتنمیة  حددتھا إدارة اإلسكان 
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

 - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال نویسیس
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  أورانج 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بالو بینتو
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق األكثر  باركر
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال بولك 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال رییل

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال النھر األحمر
 - والیة ال

 - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال رفیوجیو
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

 - - والیة تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق األكثر  روبرتسون 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال راسك 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال سابین 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة وتضرًرا في الالمناطق األكثر تأثًرا  سان أوجستین 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال سان جاسینتو
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
نمیة  حددتھا إدارة اإلسكان والت

 الحضریة 

 ) 2017ھارفي ( 2016 2015 مقاطعة

 - - سان باتریسیو 
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال شیلبي
 - والیة ال

األكثر تأثًرا وتضرًرا في  المناطق  والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال سمیث
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال سومرفیل 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ستار 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - ستیفنس 
 - والیة ال

 - - والیة األكثر تأثًرا وتضرًرا في الالمناطق  تارانت

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ثروكمورتون
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال توم جرین 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي حددتھا   ترافیس
 اإلسكان والتنمیة الحضریة إدارة  

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ترینیتي
 - والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال تایلر
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - أبشور
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال یوفالد

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فان زاندت
 - والیة ال

 - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال فیكتوریا
المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  

حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  
 الحضریة 

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال وواكر
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال والر
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في  
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال واشنطن 
 والیة ال

وتضرًرا في  المناطق األكثر تأثًرا 
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال وارتون
 والیة ال

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا التي  
حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة  

 الحضریة 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ویتشیتا

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ویالسي 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ویلیامسون 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال ویلسون 

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال وایز

المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في   - األخشاب 
 - والیة ال

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال یونج

 - - والیة المناطق األكثر تأثًرا وتضرًرا في ال زافاال

 

الرموز البریدیة للمناطق األكثر تأثرا وتضررا التي تم تحدیدھا من قبل إدارة اإلسكان 
 )2017والتنمیة الحضریة (ھارفي 

75979 77423 

77320 77482 

77335 77493 

77351 77979 

77414 78934 
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 والیة تكساس -الملحق ب: الشھادات  
. یجب على كل من یحصل على 91.325و  CFR 91.225 قانون اللوائح الفیدرالیةمن  24تم التنازل عن البند 

تقدیم الشھادات التالیة مع خطة  CDBG-MITالتخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتمخصص مباشر بموجب 
 العمل:

a تقر الجھة الممنوحة بأنھا ساریة المفعول وتتبع خطة مساعدة سكنیة للنزوح وإعادة التوطین فیما یتعلق بأي نشاط .
 ).CDBG-MIT( مدعوم بالتمویل في إطار برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

b قانون من  24. تشھد الجھة الممنوحة على امتثالھا للقیود المفروضة على ممارسة اإلقناع المطلوب من قبل البند
 .87، باإلضافة إلى نماذج اإلفصاح، إذا طلب ذلك في الجزء 87الجزء  CFR اللوائح الفیدرالیة

c تشھد الجھة الممنوحة على أن خطة العمل الخاصة بالتعافي من الكوارث مسموح بھا بموجب قانون الوالیة والقانون .
قاول أو متعاقد أو متلقي المحلي (حسبما یمكن) وأن الجھة الممنوحة وأي كیان أو كیانات معینة من قِبَل الممنوح وأي م

، (CDBG-MIT( التخفیف  -للتنمیة المجتمعیة  المنح اإلجمالیة  فرعي أو وكالة عامة معینة تقوم بنشاط ما مع تمویل 
تمتلك السلطة القانونیة لتنفیذ البرنامج الذي تسعى من خاللھ للحصول على التمویل، وفقا للوائح إدارة اإلسكان والتنمیة 

لمعمول بھا وھذا اإلشعار. تشھد الجھة الممنوحة بأن األنشطة التي یتعین االضطالع بھا بالتمویل ) اHUDالحضریة (
 تتماشى مع خطة عملھا. CDBG-MITالتخفیف  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتبموجب 

d تشھد الجھة الممنوحة بأنھا سوف تتوافق مع متطلبات اقتناء .URA التنفیذیة في الجزء ، كما تم تعدیلھا، واللوائح
، باستثناء الحاالت التي یتم فیھا تقدیم التنازالت أو المتطلبات CFR من قانون اللوائح الفیدرالیة 49و 24من البنود 

 .CDBG-MIT التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة  ھذالالبدیلة 

e  قانون اإلسكان والتنمیة المجتمعیة (من    3. تؤكد الجھة الممنوحة أنھا سوف تتوافق مع المادةHCDA(    1968لعام 
 .CFR 135 من قانون اللوائح الفیدرالیة 24، واللوائح التنفیذیة في البند (1701u. ة قانون الوالیات المتحد 12(البند 

fقانون اللوائح من  24صلة لمشاركة المواطنین، تلبي متطلبات البند . تشھد الجھة الممنوحة على أنھا تتبع خطة مف
(باستثناء ما ھو منصوص علیھ في اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات   91.105أو    CFR  91.115  الفیدرالیة

طة مشاركة مفصلة البدیلة لھذه المنحة). كما یجب أن تتبع كل حكومة محلیة تتلقى مساعدة من جھة الممنوحة للوالیة خ
(باستثناء ما ھو منصوص علیھ في  CFR 570.486 من قانون اللوائح الفیدرالیة 24للمواطنین تلبي متطلبات البند 

 اإلشعارات التي تقدم التنازالت والمتطلبات البدیلة لھذه المنحة).

gرة في المقاطعات المعینة في اإلعالنات . یشھد الممنوح المستفید للوالیة بأنھا قد تشاورت مع الحكومات المحلیة المتأث
الكبرى المغطاة للكوارث في عدم االستحقاق واالستحقاق والمناطق القبلیة للوالیة في تحدید استخدامات االعتمادات 

 المالیة، بما في ذلك طریقة توزیع التمویل، أو األنشطة التي یتم تنفیذھا مباشرة من قبل الوالیة.

hة أنھا تمتثل لكل من المعاییر التالیة:. تؤكد الجھة الممنوح 

) سیتم استخدام االعتمادات المالیة فقط للنفقات الضروریة المتعلقة باإلغاثة في حاالت الكوارث، والتعافي على 1(
المدى الطویل، واستعادة البنیة التحتیة واإلسكان واإلنعاش االقتصادي في المناطق األكثر تأثراً واألزمة التي 

وفقًا لروبرت ت. ستافورد، قانون اإلغاثة 2017،  2016  ،2015أعوام  علن الرئیس أنھا كارثة كبرى في  بسببھا أ
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والمواد التي  5121من قانون الوالیات المتحدة  U.S.C 42(المادة  1974والمساعدة في حاالت الكوارث لعام 
 ).تلیھا

 -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة وفیما یتعلق باألنشطة التي من المتوقع أن تُقدَّم لھا المساعدة في تمویل  )2(
، فقد تم وضع خطة العمل بحیث تعطي األولویة القصوى الممكنة لألنشطة التي ستفید (CDBG-MIT(  التخفیف

 العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

) CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة ستخدام اإلجمالي ألموال یجب أن یفید اال) 3(
على األقل (أو نسبة أخرى تسمح  ٪50بشكل أساسي العائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطریقة تضمن 

ول بھ) من مبلغ ) في تنازل منشور في إشعار السجل االتحادي المعمHUDبھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 المنحة یتم إنفاقھا لألنشطة التي یستفید منھا مثل ھؤالء األشخاص.

المنح اإلجمالیة لن یحاول الممنوح المستفید استرداد أي تكالیف رأسمالیة للتحسینات العامة بمساعدة أموال  )4(
، من خالل تقییم أي مبلغ مقابل الممتلكات المملوكة أو المسكونة (CDBG-MIT( التخفیف -للتنمیة المجتمعیة 

من قِبَل األشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، بما في ذلك أي رسوم یتم تحصیلھا أو تقییم یتم إجراؤه 
لتخفیف ا-كشرط الحصول على ھذه التحسینات العامة، ما لم: (أ) تُستخدم تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

CDBG-MIT   لدفع نسبة الرسوم أو التقدیر التي تتعلق بالتكالیف الرأسمالیة للتحسینات العامة الممولة من مصادر
أو (ب) ألغراض تقییم أي مبلغ مقابل الممتلكات التي یملكھا ویشغلھا أشخاص  ؛اإلیرادات بخالف ھذا العنوان

الكافیة  CDBGى أموال المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات ذوو دخل متوسط، یشھد المانح لألمین بأنھ یفتقر إل
 (بأي شكل) لالمتثال لمتطلبات البند (أ).

i یشھد الممنوح المستفید على أن المنحة سوف تدار ویتم إدارتھا بالتوافق مع القانون السادس من قانون الحقوق .
، واللوائح التنفیذیة، (USC 3601–3619 42، وقانون اإلسكان العادل ((USC 2000d 42( 1964المدنیة لعام 

 وبأن ذلك سیتم بشكل إیجابي في اتجاه تعزیز اإلسكان العادل.

j یشھد الممنوح المستفید على أنھ قد اعتمد وفرض السیاسات التالیة، وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یشھد على أنھ .
 على أنھا قد تبنت وتفرض:سیطلب من الحكومات المحلیة التي تتلقى أموال المنح أن تصادق 

) سیاسة تحظر استخدام القوة المفرطة من قبل وكاالت إنفاذ القانون في نطاق سلطتھا القضائیة ضد أي شخص 1(
 یشارك في مظاھرات الحقوق المدنیة غیر العدوانیة؛ و

منشأة أو الموقع ) سیاسة تطبیق القوانین الحكومیة والمحلیة المعمول بھا ضد منع الدخول أو الخروج من ال2(
 الذي ھو موضوع مظاھرات الحقوق المدنیة غیر العدوانیة في نطاق اختصاصھا.

k تشھد الجھة المستفیدة من التمویل على أن (أو أي كیان متلقي فرعي أو كیان إداري) لدیھ حالیًا أو سیعمل على .
قت المناسب وأن الجھة المستفیدة قد راجعت تطویر والحفاظ على القدرة على تنفیذ أنشطة التعافي من الكوارث في الو

متطلبات ھذا اإلشعار. تشھد الجھة المستفیدة من التمویل على دقة قائمة التحقق من الشھادة الخاصة باإلدارة المالیة 
ریة ، أو أیة شھادات أخرى حدیثة، إذا وافقت علیھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحض56-115ومنحة االلتزام بالقانون العام  

)HUD) والوثائق الداعمة ذات الصلة المشار إلیھا في ،V.A.1.a تحت القسم السادس وخطة التنفیذ وتقییم القدرة .
 تحت القسم السادس. V.A.1.b) المشار إلیھا في HUDوالطلبات ذات الصلة إلى إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
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.l  جدول أعمال الدورة العادیة الحادیة عشرة تشھد الجھة المستفیدة من التمویل بأنھا نظرت في الموارد التالیة عند
 :FEMA  إعداد خطة عملھا، حسب االقتضاء: كتیب تخطیط التخفیف المحلي التابع للوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-
9160/fema_local_mitigation_handbook.pdfمكتب ؛ DHS   لحمایة البنیة التحتیة  :

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdfالرابطة الوطنیة  ؛
 .https: // www): 2014(وسائل اإلنقاذ للمقاطعات، وتحسین 

naco.org/sites/defauft/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf؛ 
) لتنسیق تعبئة الموارد من أجل حرائق البراري: NICCالمركز الوطني للتنسیق بین الوكاالت (

)https://www.nifc.gov/nicc/ (؛  ) مصادر خدمة الغابات األمریكیة حول حرائق البراري
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire  (وأداة وضع خرائط الخاصة بـ    ؛CPD   وإدارة اإلسكان والتنمیة

 . /HUD :https://egis.hud.gov/cpdmapsالحضریة 

.m  التخفیف -للتنمیة المجتمعیة المنح اإلجمالیة تشھد الجھة المستفیدة من المنحة بأنھ لن یستخدم أموال )CDBG-
MIT في منطقة تم تحدیدھا كمعرضة للفیضانات الستخدام األراضي أو أغراض تخطیط التخفیف من ) ألي نشاط

المخاطر من ِقبَل الوالیة أو الحكومة المحلیة أو القبلیة أو التي تم تحدیدھا كمنطقة خاصة لمخاطر الفیضانات (أو خالل 
اصة بالفیضانات للوكالة الفیدرالیة إلدارة مائة عام من الفیضانات) في معظم الخرائط اإلرشادیة الحالیة الخ 100

، ما لم تتضمن أیًضا تصمیم أو تعدیل اإلجراء لتقلیل الضرر إلى أو داخل السھول الفیضیة، وفقًا (FEMAالطوارئ (
. مصدر البیانات ذات الصلة لھذا الحكم 55الجزء    CFR  من قانون اللوائح الفیدرالیة  24والبند    11988لألمر التنفیذي  

ھو لوائح استخدام الوالیة والحكومة المحلیة والقبلیة الستخدامات األراضي وخطط التخفیف من حدة المخاطر وأحدث 
، والتي تتضمن بیانات استشاریة (FEMA)البیانات أو التوجیھات الصادرة عن الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

  ل ارتفاعات الفیضانات في قاعدة االستشارات) أو خرائط معدل تأمین الفیضان المبدئي والنھائي.(مث

n تشھد الجھة المستفیدة من التمویل بأن أنشطتھ المتعلقة بالطالء المستند إلى الرصاص سوف تلتزم بمتطلبات البند .
 ة أ، ب، و، ك، ر.، األجزاء الفرعی35، الجزء CFR قانون اللوائح الفیدرالیةمن  24

o  من قانون اللوائح الفیدرالیة  24. یؤكد الممنوح المستفید أنھ سوف یمتثل للمتطلبات البیئیة في البند  CFR    58الجزء. 

p.یشھد الممنوح المستفید بأنھ سوف یمتثل للقوانین المعمول بھا . 

) HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة ( قد یخضع أي شخص یدلي عن عمد بمطالبة كاذبة أو تصریح إلى إدارة   :تحذیر
 .U.S.C. 3729 31و  1001و  U.S.C. 287 18لعقوبات مدنیة أو جنائیة وفقا للبنود 
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 امجنالبرونتائج الملحق ج: نفقات  
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 2015منافسة التخفیف من حدة مخاطر الفیضانات على مستوى الوالیة لعام 

 برنامج التخفیف اإلقلیمي

 زیادة االكتتاب التكمیلي السكني

 المجتمعي المرنالبرنامج 

 إدارة الوالیة

 

 2016منافسة التخفیف من حدة مخاطر الفیضانات على مستوى الوالیة لعام 

 تكمیلي :HMGP برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث

 برنامج اإلسكان المرن

 التخطیط اإلقلیمي وعلى مستوى الوالیة
 

 ھارفي على مستوى الوالیةمنافسة التخفیف من حدة مخاطر إعصار 

 برنامج المرونة الساحلي

 خطط التخفیف من حدة المخاطر

 تسلیم مشروع الوالیة
 



 

 321من  297صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 

 



 

 321من  298صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 

 التكمیلي: النتائج المتوقعة الكتتاب اإلسكان 6-5 الشكل

 

 

 

 

 

 

Housing Oversubscription Supplemental Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Projected Units 0 80 240 480

# of Housing Units (Quarterly Projection) 0 80 160 240
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting) 0

Housing Oversubscription Supplemental Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
Projected Units 800 1120 1280 1440

# of Housing Units (Quarterly Projection) 320 320 160 160
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

Housing Oversubscription Supplemental Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
Projected Units 1520 1568 1600 1600

# of Housing Units (Quarterly Projection) 80 48 32
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

Housing Oversubscription Supplemental Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Projected Units 1600 1600 1600 1600

# of Housing Units (Quarterly Projection)
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

 التكمیلي اإلسكان اكتتاب

ات
حد

و
 

ان
سك

اإل
 

 الوحدات
 المتوقعة

 
 

 ةفعلیال الوحدات

 اكتتاب اإلسكان التكمیلي
 الوحدات المتوقعة
 عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
 الوحدات الفعلیة

 )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 

 اكتتاب اإلسكان التكمیلي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 

 اكتتاب اإلسكان التكمیلي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 

 اكتتاب اإلسكان التكمیلي
  الوحدات المتوقعة

  الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)عدد 
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
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 النتائج المتوقعة لبرنامج المنازل سریعة التعافي :6-6 الشكل

 

 

 

 

 

Resilient Home Program Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Projected Units 0 0 0 16

# of Housing Units (Quarterly Projection) 0 16
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting) 0

Resilient Home Program Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
Projected Units 384 400 400 400

# of Housing Units (Quarterly Projection) 16 16
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

Resilient Home Program Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Projected Units 400 400 400 400

# of Housing Units (Quarterly Projection)
Actual Units 0 0 0 0
# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

 التعافي سریعة المنازل برنامج

ات
حد

و
 

ان
سك

اإل
 

 

 الوحدات
 المتوقعة

 
 

 ةفعلیال الوحدات

 برنامج المنازل سریعة التعافي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 
 برنامج المنازل سریعة التعافي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)

  الفعلیةالوحدات 

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 

 برنامج المنازل سریعة التعافي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
 

 برنامج المنازل سریعة التعافي
  الوحدات المتوقعة
  عدد الوحدات السكنیة (توقع ربع سنوي)
  الوحدات الفعلیة

  )QPRعدد الوحدات السكنیة (مأخوذة من تقاریر 
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 الجداول الزمنیة المتوقعة للبرنامج :6-7الشكل 

 

 

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  12

 البرنامج

 تاریخ البدء:
أشھر بعد موافقة إدارة  3

اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)(HUD 

العمل المبدئي إلدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  2السنة 
)HUD(  2020الموافقة على الخطة: أبریل 

 2015الوالیة لعام منافسة التخفیف من حدة مخاطر الفیضانات على مستوى 

 2016منافسة التخفیف من حدة مخاطر الفیضانات على مستوى الوالیة لعام 

 منافسة التخفیف من حدة مخاطر إعصار ھارفي على مستوى الوالیة

 )COG MODsبرنامج التخفیف اإلقلیمي (

 ): تكمیليHMGPبرنامج منح التخفیف من المخاطر (

 واإلقلیميالتخطیط الوالئي 

 برنامج المجتمعات سریعة التعافي

 خطط التخفیف من حدة المخاطر

 برنامج المنازل سریعة التعافي

 اكتتاب اإلسكان التكمیلي

 برنامج المرونة الساحلي

1السنة   12السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  

 تاریخ البدء:
شھر بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة 
 )HUDالحضریة (
 

 تاریخ البدء:
شھر بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة 
 )HUDالحضریة (
 

 تاریخ البدء:
شھر بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة 
 )HUDالحضریة (
 

 تاریخ البدء:
شھر بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة 
 )HUDالحضریة (

 تاریخ البدء:
وافقة إدارة مباشرة بعد م

اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUD( 

 
 تاریخ البدء:

مباشرة بعد موافقة إدارة 
اإلسكان والتنمیة الحضریة 

)HUD( 
 

 تاریخ البدء:
مباشرة بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUD( 

 تاریخ البدء:
أشھر بعد موافقة إدارة  6

اإلسكان والتنمیة 
 (HUDالحضریة (
 

 تاریخ البدء:
أشھر بعد موافقة إدارة  6

اإلسكان والتنمیة 
 (HUDالحضریة (

 تاریخ البدء:
مباشرة بعد موافقة إدارة 

اإلسكان والتنمیة الحضریة 
)HUD( 

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  4

 البرنامج
 
 

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  4

 البرنامج

 االنتھاء:تاریخ 
سنوات بعد تاریخ بدء  10

 البرنامج

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  4

 البرنامج

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  5

 البرنامج

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  3

 البرنامج

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  6

 البرنامج

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  6

 البرنامج
 
 

 تاریخ االنتھاء:
سنوات بعد تاریخ بدء  6

 البرنامج
 

 الطلب
 دائري

 فترة تقدیم الطلبات

 یوًما* 120

تطویر طریقة توزیع 
 الطلبات االعتمادات 

 یوًما 120 یوًما 120

 االنتھاء:تاریخ 
سنوات بعد تاریخ بدء  6

 البرنامج
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 والیة تكساس -الملحق ھـ الشھادات  

 التخفیف  استطالع 6.4.1

لقیاس االحتیاجات من  Survey Monkeyاستطالعا رقمیًا من خالل خدمة  GLO، أطلق 2019فبرایر  20في 
محافظة مؤھلة. وتم االتصال بالمسؤولین  140 الكوارث والتخفیف من آثارھا على المجتمعات في جمیع أنحاء

المنتخبین وممثلي الوكاالت المحلیة واإلقلیمیة والوالئیة وممثلي اإلسكان العام والقطاع الخاص والمنظمات غیر 
الربحیة التي تركز على اإلسكان والتعافي من الكوارث واحتیاجات السكان ذوي الدخل المنخفض والضعفاء وتم 

  GLOاستكمال االستطالع. كما تم اإلعالن عن االستبیان على موقع االسترداد لتشجیعھم على 
recovery.texas.gov وتم تضمینھ في كتیب من صفحتین قام موظفو ،GLO  بتوزیعھ في جلسات مساھمات

 والمؤتمرات.أصحاب المصلحة وورش العمل العامة 

شخًصا من جمیع أنحاء الوالیة مدخالت قیمة. یتم  416، قدم ما مجموعھ 2019سبتمبر  20في نھایة االستطالع في 
  تضمین نتائج االستطالع أدناه في الرسوم البیانیة والرسوم البیانیة التالیة.

 

http://www.recovery.texas.gov/
http://www.recovery.texas.gov/
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 : أي مما یلي یصفك بأفضل شكل؟1السؤال 
 : 0تم تخطیھ : 416تمت إجابتھ

موظفو المسؤول المنتخب أو   مسؤول منتخب أو معین
 منسق إدارة الطوارئ مدیر / مسؤول الفیضان المعین

[EMC] لیس ] موظف في القطاع العام
أو سھل  EMC مدیًرا في

 [فیضي
 :أخرى عضو مھتم من الجمھور

       

 : ما نوع الجھة التي تمثلھا؟2السؤال
 : 0تم تخطیھ : 416تمت إجابتھ

 

مجلس  مقاطعة مدینة
 الحكومات

منظمة غیر  نفسي فدرالي
 ربحیة

السلطات  عمل خاص
 النھریة

حي ذو غرض 
 خاص

[یُرجى  أخرى القبیلة والیة
 ]التحدید
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 : ما ھي المقاطعة التي ترتبط بھا؟3السؤال
 : 28تم تخطیھ : 388تمت إجابتھ

 ) 4(الحد األدنى لعدد الردود للتسجیل على الرسم البیاني 

 

 ما ھو الوضع الحالي لخطة التخفیف من حدة المخاطر المحلیة في مجتمعك؟: 5السؤال
 : 39تم تخطیھ : 377تمت إجابتھ

منتھي الصالحیة وال توجد خطة   یتم مراجعتھ منتھي الصالحیة  الحالي 
 للمراجعة 

 ال أعرف ال خطة

      
      

 



 

 321من  304صفحة  ) لوالیة تكساس  CDBG-MITالتخفیف ( - المجتمعاتخطة عمل برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة 

  

 أكبر عائق أمام تنفیذ مشاریع التخفیف من حدة المخاطر؟: ما ھو 6السؤال
 : 27تم تخطیھ : 389تمت إجابتھ

العوائق القانونیة [على سبیل المثال حقوق  التمویل التوظیف/  القدرات
 الملكیة والحواجز التنظیمیة]

 التحدي                      [یُرجى  ى

 

 الموظفین الذین تستخدمھم سلطتك القضائیة حالیًا:: یرجى اإلشارة إلى 7السؤال
 : 48تم تخطیھ : 368تمت إجابتھ

 الخدمات ھذه على نتعاقد نحن

 ]GIS[ الجغرافیة المعلومات نظم في ماھرة شخصیة

 البیئة علماء

 األراضي مساحة إخصائیو

 المنحة مدیرو

 الفیضي السھل مسؤولو/  مدیرو

 الطوارئ مدیرو

 المھندسون

 مسؤولو األشغال العامة

 المخططون
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 : ما ھي الطرق التي یستخدمھا سلطتك القضائیة لإلبالغ عن تھدیدات المخاطر الطبیعیة القادمة المحتملة؟ [اختر جمیع ما ینطبق]8السؤال
 : 37تم تخطیھ : 379تمت إجابتھ

 التواصل وسائل الھاتفیة المكالمات نص التلفزیون  اإلنترنت
 االجتماعي

 أخرى [یُرجى التحدید] المذیاع التنبیھ/  اإلنذار صافرات 911 عكس نظام

         

؟ FEMA : كیف یقوم مجتمعك بإبالغ السكان بأن ممتلكاتھم تقع في سھول الفیضانات المحددة من قبل الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ9السؤال
 [اختر جمیع ما ینطبق]

 : 29تم تخطیھ : 387تمت إجابتھ

 ]التحدید[یُرجى  أخرى

 أعرف ال

 الفیضي السھل من بقربھم السكان بإبالغ نقوم ال نحن

 المتضررین السكان إلى] اإللكتروني البرید[النص،  الرقمي اإلشعار إرسال

 المتضررین للسكان البریدي اإلخطار

 محكمة المقاطعة، والمكتبة]نشر خرائط ثابتة في المواقع العامة [على سبیل المثال، قاعة المدینة، ودار 

 خرائط الفیضانات على شبكة اإلنترنت
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. اھتمام مجتمعك في 4إلى  1: مع األخذ في االعتبار تجاربك المجتمعیة السابقة مع األخطار الطبیعیة، یرجى التقییم، على نطاق من 10السؤال
 :متابعة األنشطة التالیة

 : 26تم تخطیھ : 390تمت إجابتھ

 الخطط واللوائح المحلیة 

 والتوعیة التعلیم برامج

 واالستجابة والتنسیق االستعداد إجراءات

 مشاریع البنیة والبنیة التحتیة

 

 مھم غیر ما حد إلى مھم لیس ما نوعا مھم أھمیة األكثر

 : في حالة توفر تمویل إضافي محدود، یرجى تقییم أنشطة التخفیف التالیة وفقًا لألولویات الحالیة لمجتمعك11السؤال

 : 27تخطیھتم  : 389تمت إجابتھ

 المعززة الطوارئ خدمات 

 والجسور الكباري استبدال

 B & Aالتطور في السھل الفیضي من خالل  منع

 المجتمعي الوعي تحسین

 الحیویة المرافق تعزیز

 صیانة المرافق الضعیفة

 سمات تخفیف الفیضانات الطبیعیة

 خطة اإلخالء

 
 مھم غیر ما نوعا مھم األكثر أھمیة
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المثال، في : ما ھي، إن وجدت، أنشطة التخطیط أو التخفیف أو الحمایة التي نفذھا مجتمعك أو السلطة القضائیة لدیك مؤخًرا (على سبیل 12السؤال
 السنوات الخمس الماضیة)؟ [اختر جمیع ما ینطبق]

 : 27تم تخطیھ : 389تمت إجابتھ

 بناء فواصل تباعد بین الحرائق

 متشردین في مناطق نباتیة كثیفة النمو خاضعة للرقابة

 (…تشجیع شراء التأمین ضد الفیضانات

 السدود، جدران الفیضانات، أو بنیة تحتیة ذات صلة

 وسائل تمكین الصرف المحلي

 األخطار الطبیعیة / نظام اإلنذار بالكوارث 

 ارتفاع العقار

 …االحتجاز و / أو االحتفاظ اإلقلیمي أو المحلي

 قوانین بناء محدثة

 ال أعرف

 

القضائیة لدیك بتعریفھا على أنھا ضروریة : ما ھي، إن وجدت، أنشطة التخطیط أو التخفیف أو الحمایة التي قام مجتمعك أو السلطة 13السؤال
 ولكنھا لم تنفذ بعد؟ [اختر جمیع ما ینطبق]

 : 31تم تخطیھ : 385تمت إجابتھ

 بناء فواصل بین نیران الحرائق
 بناء مأوى للمخاطر المجتمعیة

 حروق المساحات النباتیة كثیفة النمو المسیطر علیھا
 الجافة بالفرشاة  اإلزالة

 تشجیع شراء التأمین ضد الفیضانات (على سبیل المثال المشاركة ...)
 مقاومة الفیضانات و / أو التعدیل التحدیثي للفیضانات

 السدود، الجدران الفیضیة، أو البنیة التحتیة ذات الصلة
 تحسینات نقل القناة المحلیة
 تحسینات الصرف المحلیة

 التعلیم والتوعیة بالمخاطر الطبیعیة / الكوارثالتدریب و / أو 
 نظام الخطر الطبیعي / تحذیر من الكوارث

 الممتلكات أو االنتقال لمناطق أخرى اقتناء
 ارتفاع الملكیة

 إعادة بناء الھیاكل غیر المتوافقة
 أحواض احتجاز و / أو احتفاظ إقلیمیة أو محلیة

 ... ل میاه األمطارجسور الطرق والقناطر وغیرھا من أشكا
 قوانین بناء محدثة

 قوانین تطویر األراضي المحدثة
 ال أعرف

 أخرى (یُرجى التحدید)
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، ھل ما 2017-2015: إذا تم االنتھاء من خطة التخفیف من حدة المخاطر المحلیة الخاصة بك قبل تعرض مجتمعك للفیضانات في الفترة 15السؤال
 تتماشى مع احتیاجات مجتمعك؟زالت أنشطة التخفیف ذات األولویة 

 : 26تم تخطیھ : 390تمت إجابتھ

 مع متوافقة أولویاتنا تزال ال نعم،
المجتمع احتیاجات  

مجتمعنا احتیاجات تغیرت لقد ال، أعرف ال  ینطبق ال   تغیرت، قد مجتمعك احتیاجات كانت إذا 
التغیر ھذا حدث كیف وصف فیرجى  

 

: ھل أنت حالیًا، أم سبق لك التنسیق في الماضي، مع الشركاء اإلقلیمیین (المجتمعات المجاورة والمنظمات اإلقلیمیة مثل مجالس 14السؤال
 وتنفیذ أنشطة التخفیف من حدة المخاطر؟الحكومات) لتطویر 

 : 23تم تخطیھ : 393تمت إجابتھ

أعرف ال  ال  نعم  
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 اختر جمیع ما ینطبق]مصادر تمویلك ألنشطة التخفیف من حدة المخاطر الطبیعیة / الكوارث؟ [: أي مما یلي یصف 16السؤال

 : 25تم تخطیھ : 391تمت إجابتھ

 التمویل صندوق
 العام

 /التأثیر رسوم المنحة تمویل السندات برنامج
 التصاریح

المناطق الضریبیة 
 الخاصة

لیس لدینا مصدر 
تمویل محلي ألنشطة 

 التخفیف

 [ُیرجى  أخرى أعرف ال
 ]التحدید
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 المشاورات  سیر - ثانیا 6.4.2

 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

1/7 
المائدة المستدیرة للمجلس  
االستشاري الحكومي في  

  CAPCOG أوستن

 مقاطعة المجلس االستشاري الحكومي في أوستن
CAPCOG والمسؤولین في المدینة 

التعافي  -تمت مناقشة حالة برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
والمدخالت الملتقطة بشأن احتیاجات   CDBG-DRمن الكوارث 

 التخفیف 

مناقشة برنامج الوكاالت   1/9
 الحكومیة

قسم ،  FEMAلوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ ا
،  )TDEMإدارة الطوارئ بوالیة تكساس (

TCEQ، TWDBلوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ  ،ا
FEMAإدارة المشروعات الصغیرة ، SBA  , 

التعافي  -تمت مناقشة حالة برامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
والمدخالت الملتقطة بشأن احتیاجات   CDBG-DRمن الكوارث 

 التخفیف 

مقاطعات المجلس االستشاري الحكومي للشرق   GCRPC مقاطعة جاسبر 1/10
 تمت مناقشة التعافي من إعصار ھارفي   DETCOG العمیق بوالیة تكساس

لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل   1/22
 ناقش التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفي مختلف المسؤولین المحلیین   GCRPC الذھبي

 ناقش التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفي مختلف المسؤولین في المقاطعة والمدینة موجز مقاطعة أرانساس  1/22

قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   األعضاء والجمھور  المالیةجلسة مجلس الشیوخ  1/30
 الزمنیة

قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف أعضاء المجتمع السكني  مجموعة العمل السكني 2/1
 الزمنیة

 مناقشة حالة إعصار ھارفي، تحدیثات حول تمویل التخفیفتمت  وكاالت الوالیة االتحادیة TROاجتماع إنتاج  2/4

 موجز إعصار ھارفي  مقاطعة، مدینة، والیة، ومسؤول فیدرالي دعوة المسؤولین المنتخبین 2/4

قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة موجز الكابیتول 2/7
 الزمنیة

قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة اعتمادات اإلسكان 2/12
 الزمنیة

2/14 GLO 101 قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة
 الزمنیة

المنح اإلجمالیة لتنمیة ناقش دور تكساس سیلفر جاكیتس، تمویل   USACE سالح المھندسین بالجیش األمریكي تكساس سیلفر جاكیتس  دعوة 2/19
 CDBG-MITالتخفیف -المجتمعات

سالح المھندسین  دعوة  2/20
 USACE بالجیش األمریكي

، إدارة النقل سالح المھندسین بالجیش األمریكي
 األراضي العامة بتكساس، مكتب 

ومكتب   TxFRATتمت مناقشة برامج إدارة النقل بتكساس 
  GLO األراضي العامة

 شركاء والیة تكساس للتخفیف  3/5 
، FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

SHMO ،  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس
)TDEM(مجلس تكساس لتطویر المیاه ، TWDB  

منحة التخفیف القادمة، تمت مناقشة برنامج منحة التخفیف من حدة 
  HMGP  FMAمخاطر الكوارث 

3/6 

 
لجنة تنسیق البنیة اجتماع 

  التحتیة للمیاه في تكساس
TWICC  

وكالة  ، TWDBتطویر المیاه مجلس تكساس ل 
 ،US EPA ،TDA الحمایة البیئیة األمریكیة

TPUC ، بالجیش األمریكيسالح المھندسین 
USACE، TRWA  ، جمعیة تكساس للمیاه

وزیر ، USDA الریفیة، إدارة الزراعة األمریكیة
، لجنة والیة تكساس للجودة TMLخارجیة تكساس، 

 TCEQ  USDA, TML, TCEQ البیئیة

-CDBGالتخفیف -ناقش تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
MIT والیة في جمیع أنحاء ال. الحاجة إلى التواصل والتواصل 

موجز مجلس منطقة ھیوستن  3/7
 ناقش التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفي مختلف المسؤولین في المقاطعة والمدینة  HGAC جالفستون –

3/8 
موجز المجلس التخطیطي  

اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس  
SETRPC 

 التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفيناقش  مختلف المسؤولین في المقاطعة والمدینة
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

جلسة مجلس الشیوخ لشؤون  3/11
قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة المیاه والریف

 الزمنیة

الشؤون الحكومیة لمجلس   3/18
قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة الشیوخ

 الزمنیة

الشؤون الحكومیة لمجلس   3/25
قدمت تحدیثات عن تقدم اإلعصار ھارفي والتمویل والجداول   مختلف المسؤولین المنتخبین في الوالیة الشیوخ

 الزمنیة

 موجز إعصار ھارفي  مسؤولو المقاطعة والمدینة دعوة المسؤولین المنتخبین 4/1

 الویبینار الوطنیة منتدى األمن واالستدامة  4/4

قدم نظرة ثاقبة وأفضل الممارسات لبرامج مكتب األراضي  
التعافي  -المرتبطة بالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات GLOالوطنیة 

- والمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات CDBG-DRمن الكوارث 
 CDBG-MITالتخفیف 

 موجز إعصار ھارفي  مختلف المسؤولین في المقاطعة والمدینة مقاطعة برازوریا  4/8

موجز مقاطعات فورت بیند  4/8
 موجز إعصار ھارفي  مختلف المسؤولین في المقاطعة والمدینة وجالفیستون

4/10 
  - مدیرو التعافي من الكوارث 

  المكالمة الشھریة للجمعیة
EDA  

مجالس  أثر مدیرو التعافي من الكوارث من جمیع 
 EDAالمتأثرة في ھارفي و   COGs الحكومات

التخفیف  - تحدیثات على تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT 

4/11 
مجموعة مشروع تمویل  دعوة 

تعافي تكساس بین الوكاالت  
)TRIP( 

، FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
TPW، THC، EDA ، EDA-RD  مجلس تكساس ،

قسم إدارة  ، TWDB ،TDA لتطویر المیاه
   )TDEMالطوارئ بوالیة تكساس (

للتخفیف،  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  

)HUD  ( (الجدول الزمني، مبالغ التخصیص لكل كارثة) 

4/15 -
ممثلین عن الحكومة المحلیة واإلقلیمیة وحكومة  مؤتمر تكساس إلدارة الطوارئ  4/18

 الوالیة

للتخفیف،   GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع  
معرفة منحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  

)HUD  ( (الجدول الزمني، مبالغ التخصیص لكل كارثة) 

 موجز إعصار ھارفي  مختلف المسؤولین في الوالیة والفدرالیة مجموعة عمل المطابقة العالمیة  4/22

4/24 
التواصل مع أصحاب المصلحة  
بالمجلس االستشاري الحكومي  

  AACOG لمنطقة االمو

ومسؤولي قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ 
 المدینة

للتخفیف،  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  

)HUD (الجدول الزمني، مبالغ التخصیص لكل كارثة) ( 

4/24 
لجنة التخطیط اإلقلیمي للھالل  

 GCRPC الذھبي
   التواصل مع أصحاب المصلحة

المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي قضاة 
 المدینة

للتخفیف،  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  

)HUD (الجدول الزمني، مبالغ التخصیص لكل كارثة) ( 

الشؤون الحكومیة لمجلس   4/25
 تحدیثات على إعصار ھارفي التقدم والتمویل، والجداول الزمنیة المسؤولین المنتخبین في الوالیةمختلف  الشیوخ

كلیة الحقوق بجامعة تكساس   4/25
 ومؤتمر استخدام األراضي 

محامي استخدام األراضي في كلیة الحقوق بجامعة  
 مناقشة متى وما إذا كان ینبغي إعادة البناء بعد الكوارث  تكساس 

4/25 
التواصل مع أصحاب المصلحة  

بمجلس حكومات الشرق  
    DETCOG العمیق لتكساس

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدینة

للتخفیف،  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
معرفة منحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  

)HUDلتخصیص لكل كارثة) ) (الجدول الزمني، مبالغ ا 

4/26 CBCG 
 التواصل مع أصحاب المصلحة

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدینة

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 الحالیة المحلیة 

 التخفیف القادمة تمت مناقشة منحة   موظفو إدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع  مدینة ھیوستن 4/26
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

4/29 -
قادة المجتمع المحلي من في جمیع أنحاء مقاطعة   CHARMورشة  4/30

 ریفوجیو
التخفیف -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتقدمت على صنادیق 

CDBG-MIT  القادمة 

5/1 
  التواصل مع أصحاب المصالح

مجلس االستشاري الحكومي  بال
  CAPCOG في أوستن

المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي قضاة 
 المدینة

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 الحالیة المحلیة 

خدمة اإلرشاد الزراعي ایھ آند  5/1
 بتكساس.  A&Mام 

خدمة البرید اإللكتروني لجمیع المقاطعات في والیة 
 تكساس 

ومناقشة استراتیجیات التخفیف تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، 
 الحالیة المحلیة 

5/2 

إرسال برید إلكتروني إلى  
المدیرین التنفیذیین للمجالس  

االستشاریة الحكومیة المتأثرة  
 غیر ھارفي

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف  خدمة البرید اإللكتروني لجمیع المقاطعات 
 الحالیة المحلیة 

5/3 
مجلس حكومات الشرق  

 لتكساس 
  ETCOG مكالمة مؤتمریة

فریق عمل مجلس حكومات الشرق لتكساس 
ETCOG فریق تطویر سیاسة قسم تنمیة وتنشیط ،
 GLO-CDRب- المجتمع 

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 الحالیة المحلیة 

 موجز إعصار ھارفي  مسؤولو المقاطعة والمدینة دعوة المسؤولین المنتخبین 5/6

5/6 
دعوة مؤتمر مجلس منطقة  

-Hھیوستون  –جالفستون 
GAC 

 –مجلس منطقة جالفستون HGACموظفو 
ھیوستون، فریق تطویر سیاسة فریق تطویر سیاسة 

بمكتب األراضي -قسم تنمیة وتنشیط المجتمع 
 GLO-CDRالعامة

التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف تعزیز الوعي بمنحة 
 الحالیة المحلیة 

دعوة قسم الحدائق بمقاطعة   5/7
 كامیرون

موظفو مقاطعة كامیرون باركس (جو فیجا)، فریق  
-GLOب- تطویر سیاسة قسم تنمیة وتنشیط المجتمع 

CDR 

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 المحلیة الحالیة  

دعوة رابطة سھول الجنوب   5/7
   SPAG للحكومات

طاقم عمل رابطة سھول الجنوب للحكومات (تومي 
موریللو)، فریق تطویر سیاسة تنمیة وتنشیط  

 GLO-CDRب- المجتمع 

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 الحالیة المحلیة 

5/7 

مكالمة مؤتمر المجلس  
االستشاري لرابطة سھول  

الجنوب للحكومات  
STDCCOG 

موظفو المجلس االستشاري لرابطة سھول الجنوب  
(خوان رودریجیز)، فریق   STDCCOGللحكومات 

-GLOب- تطویر سیاسة قسم تنمیة وتنشیط المجتمع 
CDR 

تعزیز الوعي بمنحة التخفیف، ومناقشة استراتیجیات التخفیف 
 المحلیة   الحالیة

5/8 
التواصل مع أصحاب المصلحة  

بمجلس وادي برازوس  
  BVCOG للحكومات

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدینة

للتخفیف  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إدارة اإلسكان ،

 الحضریة، ومبالغ التخصیص لكل كارثةوالتنمیة 

األمن الداخلي وموظفي إدارة الطوارئ للمجلس    HCTCOGدعوة  5/9
 HCTـ  ل COGاالستشاري الحكومي 

للتخفیف  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
GLOاإلسكان  دارة ، معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إل

 الحضریة، ومبالغ التخصیص لكل كارثةوالتنمیة 

5/9 
حكومة  دعوة مؤتمر مجلس 
  شمال وسط تكساس 

NCTCOG  

المشرف على التأھب   COGمجلس الحكومة 
 لحاالت الطوارئ في شمال وسط تكساس 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفیف القادمة واستطالع  
 التخفیف 

منسق األمن الداخلي ومنسق إدارة الطوارئ داخل   PRPCدعوة مؤتمر  5/10
PRPC 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفیف القادمة واستطالع  
 التخفیف 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفیف القادمة واستطالع   ممثل من مدینة روما  مدینة روما دعوة  5/13
 التخفیف 
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

لتنسیق االنتعاش  دعوة متكاملة  5/15
 من مكتب االنتعاش بتكساس 

لربح الھادفین لالموظفین الفدرالیین والوالئیین وغیر 
 والمسؤولین المحلیین

للتخفیف   GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع  
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إدارة اإلسكان ،

 لكل كارثةوالتنمیة الحضریة، ومبالغ التخصیص 

5/15 

التواصل مع أصحاب المصلحة  
بداخل المجلس التخطیطي  

  اإلقلیمي بجنوب شرق تكساس
SETRPC  

قضاة المقاطعة، ومنسقو  -ممثلو الحكومات المحلیة 
 إدارة الطوارئ، ومسؤولو المدن

للتخفیف ،   GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إدارة اإلسكان والتنمیة  

 ومبالغ التخصیص لكل كارثة، HUD الحضریة

5/17 
المجلس   دعوة متابعة 

االستشاري لشمال وسط  
  NCTCOG –تكساس 

وسط  الموظفین من المجلس االستشاري لشمال 
  NCTCOG تكساس

تمت مناقشة المعلومات حول تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة  
 واألنشطة المحتملة المؤھلة  CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعات

5/20 -
5/21 

ورشة ھارفي لالستعداد  
 للمرونة

قادة المجتمع وأصحاب المصلحة وشركاء  
 التكنولوجیا

ھارفي وفرص ناقش توجھات المشروع اإلقلیمي بعد إعصار 
 التمویل

5/21 
التواصل مع أصحاب المصلحة  

 -في مجلس منطقة ھیوستن 
 HGACجالفیستون 

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدینة

للتخفیف،  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
والتنمیة  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إدارة اإلسكان 

 ومبالغ التخصیص لكل كارثة، HUD الحضریة

5/22 

التواصل مع أصحاب المصلحة  
بالمجلس االستشاري الحكومي  

  في وادي برازوز
BVCCOG  

ممثلو الحكومات المحلیة في منطقة خدمة المجلس  
االستشاري الحكومي في وادي برازوز بما في ذلك 

 BVCCOG منسقي إدارة الطوارئ 

للتخفیف  GLOتعزیز الوعي بمنحة التخفیف القادمة، استطالع 
GLO  معرفة الجدول الزمني لمنحة التخفیف من إدارة اإلسكان ،

 ومبالغ التخصیص لكل كارثة ، HUD والتنمیة الحضریة

مجلس المباني الخضراء   5/23
 والتأھب للكوارث  سرعة التعافيمناقشة  موظفي المجلس  األمریكي

5/23 
التواصل مع أصحاب المصلحة  
بالمجلس االستشاري الحكومي  

    CTCOG لتكساس

قضاة المقاطعة ومنسقي إدارة الطوارئ ومسؤولي 
 المدینة

التخفیف -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفیف .GLO دور ،GLO 

التعافي من الكوارث  -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتفي إدارة 
CDBG-DR   

لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه  5/23
   TWICC في تكساس

وكالة  ، TWDBالمیاه تطویر مجلس تكساس ل
 ،US EPA ،TDA الحمایة البیئیة األمریكیة

TPUC ،سالح المھندسین بالجیش األمریكي 
USACE ،جمعیة تكساس للمیاه الریفیة TRWA ،

وزیر خارجیة ، USDA إدارة الزراعة األمریكیة
 ، لجنة والیة تكساس للجودة البیئیةTMLتكساس، 
TCEQ  

على الحاجة إلى   ، شددتCDBG-MITقدمت على تمویل 
 التواصل

 5/21 -
5/24 

مؤتمر ریو جراندي فالي 
تمت مناقشة االستخدامات الممكنة لتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة  مقاطعات ھیدالجو، كامیرون، وویالسي للعواصف بجامعة تكساس 

 CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعات

ورشة عمل مخطط المواطن   6/4
 مقاطعة جالفیستون -تكساس 

ممثلین عن الحكومات المحلیة في مقاطعة  
 TAMU AgriLifeجالفستون، وموظفي 

التخفیف إستبیان تعزیز الوعي بمنحة التخفیف والمشاركة في 
في إدارة منح   GLO-CDRقسم تنمیة وتنشیط المجتمع  -ودور 

CDBG-DR  

6/6 TARC المدیرون التنفیذیون للمجالس اإلقلیمیة في تكساس  أوستن 
التخفیف إستبیان تعزیز الوعي بمنحة التخفیف والمشاركة في 

في إدارة منح   GLO-CDRقسم تنمیة وتنشیط المجتمع  -ودور 
CDBG-DR  

فرقة العمل المعنیة بتأثیر  6/7
 الكوارث 

 مجالس الحكومات وكاالت الوالیة المختلفة،  
COGsوالمسؤولین المنتخبین المحلیین ، 

تمت مناقشة االستخدامات الممكنة لتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة 
 CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعات
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

المشتركة    2019افتتاح القمة   6/12
 بین الوالیات

ممثلین عن الوالیات والحكومات المحلیة من تكساس 
 ولویزیانا وأركنساس ومسیسیبي

الفیضانات عبر الوالیات  شارك في القمة التي تناولت تحدیات 
 والیةالقضائیة ومواءمة جھود الوالیة عبر حدود ال

 ناقش التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفي مختلف مسؤولي مقاطعة ومدینة  اجتماع مقاطعة كالھون 6/14

6/19 
سالح المھندسین تنسیق 

  USACE   بالجیش األمریكي
InFRM 

سالح مركز ألبحاث الفضاء بجامعة تكساس، 
 ،USACE ،FEMA المھندسین بالجیش األمریكي

USGS، NWS 

ناقش جھود الوالیة والتخطیط اإلقلیمي المتعلقة باالنتعاش  
 والتخفیف

6/24 
ورشة عمل ھارفي الستعادة  

المیاه تبعاً لوكالة الحمایة البیئیة 
  EPA األمریكیة

حضر ورشة عمل حول تدفقات التمویل المتعلقة باالنتعاش     الوالیات والحكومات المحلیة ممثلین عن 
 والتخفیف

ورشة عمل مخطط مواطن   6/27
 روكبورت  -تكساس 

مقاطعة أرانساس،   -ممثلون عن الحكومات المحلیة 
 TAMUمقاطعة نویسیس، وسان باتریسیو وموظفو 

AgriLife   وموظفو المجلس االستشاري الحكومي
 CBCOGللمنحنى الساحلي 

التخفیف -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفیف .GLO دور ،GLO 
التعافي من -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتفي إدارة منح 

 CDBG-DRالكوارث 

ورشة عمل مخطط مواطن   6/27
 مقاطعة كامیرون -تكساس 

منطقة مقاطعة   -ممثلین عن الحكومات المحلیة 
، وغیرھا TAMU AgriLifeكامیرون، وموظفي 

 من وكاالت المدن والوالیة. 

التخفیف -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفیف .GLO دور ،GLO 
التعافي من -معاتالمنح اإلجمالیة لتنمیة المجتفي إدارة منح 

   CDBG-DRالكوارث 

7/8 

المائدة المستدیرة  اجتماع 
  تخفیفحول رس جللكون

للمجلس االستشاري    المخاطر
  لشمال وسط تكساس

NCTCOG 

، ممثلي   المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس
  شمال وسط والیة تكساس - كونجرسال

NCTCOG ،تطویر المیاهمجلس تكساس ل 
TWDB ،  النقل بتكساسإدارة TxDOT ،  إدارة

   )،HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة (

تمت مناقشة الجھود التي تبذلھا شمال وسط تكساس فیما یتعلق   
 القادم CDBG-MITبالحد من الفیضانات وعرضت على تمویل 

-CDBGتمت مناقشة الفیضانات واالستخدامات المحتملة لصنادیق  مسؤولي المقاطعة مقاطعات ھیدالجو وكامیرون 7/8
DR  وMIT  القادمة 

 ھیوستن -االستعداد للمرونة  7/9
 –مجلس منطقة جالفستون   -الحكومات المحلیة 

ھیوستون، كیانات القطاع الخاص، وموظفو 
Texas AgriLife 

ف التخفی-تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفیف .GLO دور ،GLO 
التعافي من -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتفي إدارة منح 

 CDBG-DRالكوارث 

میناء  -االستعداد للمرونة  7/11
 أرانساس 

 Coastمنطقة  -ممثلین عن الحكومات المحلیة 
Bend وكیانات القطاع الخاص، وموظفي ،

Texas AgriLife 

التخفیف -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT المشاركة في استطالع تخفیف .GLO دور ،GLO 
التعافي من -المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتفي إدارة منح 

 CDBG-DRالكوارث 

 الوكاالت اجتماع التنسیق بین  7/11
TDA، TCEQ ،  قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساس

)TDEM( ،TPWD مجلس تكساس لتطویر ،
   GLO المیاه، مكتب األراضي العامة

تمت مناقشة االستخدامات لمصادر التمویل المتعددة للتخفیف من  
 الفیضانات

7/16 
ورشة عمل إقلیمیة لتخطیط  
إدارة الفیضانات في منطقة  

 العاصمة 

 المجلس االستشاري الحكومي في أوستن
CAPCOG ،وكالة الحمایة البیئیة األمریكیة US 

EPA ،  الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئFEMA ،
  مدراء السھول الفیضیة

التخفیف  - قدمت على تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT 
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

ورشة العمل لمواجھة الكوارث   7/16
 BVCOGاالقتصادیة 

 BVCOGممثلین عن الحكومات المحلیة وموظفي 
 وممثلین عن الحكومة المحلیة واالتحادیة

التخفیف -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT  تخفیف إستبیان . المشاركة فيGLO دور ،GLO 

التعافي من -لیة لتنمیة المجتمعاتفي إدارة منح المنح اإلجما
 CDBG-DRالكوارث

  TDEM  /GLOاجتماع  7/17
   GLO ومكتب األراضي العامة TDEM للتخفیف 

  -تمت مناقشة مواءمة تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
لوكالة الفدرالیة إلدارة الطوارئ  وا CDBG-MITالتخفیف 
FEMA برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر الكوارث  

HMGP ،PDM وخطة محسنة للتخفیف من حدة المخاطر ، 

 TROدعوة شریك التنسیق  7/17
FEMA، TPW، THC، UE EDA ، US EDA - 

RDتطویر المیاه، مجلس تكساس ل ،TDA ، 
TDEM 

 تمت مناقشة جھود االسترداد والتخفیف

، FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  ، GLO / NPS  NPSاجتماع  7/18
    GLO و مكتب األراضي العامة

المرتبطة باالنتعاش والتخفیف في   NPSتمت مناقشة برامج 
 تكساس 

 7/22 
اجتماع مدیر النقل بالمجلس   

االستشاري لشمال وسط  
  NCTCOG تكساس

المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس   
NCTCOG و مكتب األراضي العامة GLO   

  NCTCOGناقش جھود المجلس االستشاري لشمال وسط تكساس 
 للتخطیط للفیضانات

 7/23 
الوكالة الفیدرالیة إلدارة  

- 6منطقة  FEMAالطوارئ 
  دینتون

قسم ، FEMAالوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 
، وغیر )TDEMإدارة الطوارئ بوالیة تكساس (

 الربحیة الموظفین

التخفیف   -تعزیز الوعي بتمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
CDBG-MIT والمشاركة في استطالع تخفیف ،GLO ودور ،

GLO التعافي من  - في إدارة منح المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 CDBG-DRالكوارث 

لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه  7/24
   TWICC في تكساس

وكالة  ، TWDB تطویر المیاهمجلس تكساس ل
 ،US EPA ،TDA الحمایة البیئیة األمریكیة

TPUC،  سالح المھندسین بالجیش األمریكي 
USACE ،جمعیة تكساس للمیاه الریفیة TRWA ،

وزیر خارجیة ، USDA إدارة الزراعة األمریكیة
 ، لجنة والیة تكساس للجودة البیئیةTMLتكساس، 

TCEQ A, USACE, TRWA  , 

التخفیف  - قدمت على تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بمنحة التخفیف والدراسة االستقصائیة   LRGVDC المعلوماتفریق تقنیة  LRGVDCدعوة مؤتمر  8/6
 المقبلة 

مقاطعة مونتجمري /   8/8
 ناقش فرص تمویل التخفیف القادمة  مقاطعة ومدینة المسؤولین جالفیستون

الفیضانات، والمتلقیین  2016الفیضانات،   TIGR 2015التدریب  8/12
 ناقش فرص تمویل التخفیف القادمة  إعصار ھارفيالفرعیین في 

 ناقش مبادرات السھول الفیزیائیة اإلقلیمیة والیةمختلف مسؤولي وكاالت ال قمة الشركاء للتخفیف 8/13

تخفیف حدة المخاطر  فریق  8/21
 والیة تكساس ب

SHMO، TDEM، TCEQ، Texas A&M 
Forest Service ، Texas State 

Climatologist، and تطویر مجلس تكساس ل
   TWDB المیاه

التخفیف -تحدیثات على صنادیق المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
CDBG-MIT   وتحدیث برنامج منحة التخفیف من حدة مخاطر

وتحدیثات وكاالت الوالیة وخطة   BRICو  HMGPالكوارث  
 مرونة الساحل 

شركاء التخفیف  ندوة تنسیق  8/23
 والیةمن ال

SHMO  وTDEM و مجلس تكساس لتطویر المیاه 
TWDB  الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ و
FEMA FEMA 

تمت مناقشة مبادرات التخطیط للفیضانات التي تجریھا الوالیة  
 وبرامج التخفیف وفرص زیادة تدفقات تمویل التخفیف 

مناقشة عبر فیسبوك الیف حول موسم األعاصیر في تكساس:   عامة الناس  نقاش تكساس إلعصار الموسم 8/26
 كیف تكون مستعًدا وأنشطة االسترداد والتخفیف

 ناقش التقدم واالحتیاجات بخصوص إعصار ھارفي مسؤولي بیند الساحلیة مراجعة إعصار ھارفي  8/26

9-4 / 
للتنمیة  نظرة عامة على إشعار التسجیل الفیدرالي للمنح اإلجمالیة   مسؤولي وموظفي مقاطعة تكساس   TAC مؤتمر تاك 9-5

 والقواعد واللوائح CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعیة 
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 

9/6 

ندوة التخفیف عبر اإلنترنت 
قسم  -لمكتب األراضي العامة
-GLO تنمیة وتنشیط المجتمع

CDR  

المجتمعات المؤھلة وسلطات اإلسكان العامة 
الفیضان والصرف والقبائل الھندیة ومقاطعات  

 والقطاع الخاص
 واللوائح المرتبطة بتخصیص تكساس CDBG-MITناقش إشعار 

9/10 
لوكالة الفدرالیة إلدارة  ا

معسكر   FEMAالطوارئ 
 المخاطر تخفیف تدریبي عن 

FEMA  التخفیف    -قدمت على تمویل المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات والیة البالمخاطر ومنسقي تخفیف
CDBG-MIT والخطة الرئیسیة للمرونة الساحلیة 

اجتماع مع وكاالت الوالیة   9/13
 االتحادیة

الھیئات الفیدرالیة ووكاالت الوالیة الناشطة في 
 التعافي من الكوارث والتخفیف من حدتھا 

نظرة عامة على إشعار السجل الفیدرالي للمنح اإلجمالیة لتنمیة  
، قدم لمحة عامة عن أنشطة CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعات

 التخطیط الجاریة والمقترحة 

الھیئات الفیدرالیة ووكاالت الوالیة الناشطة في  تخطیط التخفیف 9/16
 التعافي من الكوارث والتخفیف من حدتھا 

نظرة عامة على إشعار السجل الفیدرالي للمنح اإلجمالیة لتنمیة  
، قدم لمحة عامة عن أنشطة CDBG-MITالتخفیف  -المجتمعات

 التخطیط الجاریة والمقترحة 

جلسة االستماع للتخفیف   9/26
 عامة الناس  بأوستن

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفیدرالي للمنح 
، التعلیقات  CDBG-MITالتخفیف-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 العامة الشفویة والمكتوبة المقبولة 

جلسة االستماع للتخفیف في   1/ 10
 عامة الناس  بومونت

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفیدرالي للمنح 
، التعلیقات  CDBG-MITالتخفیف-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 العامة الشفویة والمكتوبة المقبولة 

  -جلسة االستماع للتخفیف  2/ 10
 عامة الناس  كوربوس كریستي

نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفیدرالي للمنح 
، التعلیقات  CDBG-MITالتخفیف-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات

 العامة الشفویة والمكتوبة المقبولة 

 مسؤولي وموظفي المدینة البلدیةجامعة تكساس  4/ 10
نظرة عامة على إشعار وقواعد ولوائح السجل الفیدرالي للمنح 

، التعلیقات  CDBG-MITالتخفیف-اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات
 العامة الشفویة والمكتوبة المقبولة 

- المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعاتموجز إعصار ھارفي و الفیدرالیةمسؤولو المقاطعة والمدینة والوالیة  دعوة المسؤولین المنتخبین 9/ 10
 CDBG-MITالتخفیف

مجموعة التمویل المشتركة بین  11/7
 وكاالت الوالیة للتخفیف 

 (SHMO) منظمة المحافظة على صحة المجتمع
 (TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسو

ولجنة   (TCEQ) ولجنة تكساس المعنیة بجودة البیئة
خدمات الغابات الخاصة بتكساس إیھ آند إم وھیئة 

 (TWDB) تنمیة الموارد المائیة في تكساس

  - موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
 ومواجھة إعصار ھارفي CDBG-MIT التخفیف

فریق والیة تكساس للتخفیف   11/13
 من المخاطر 

 (SHMO) المجتمعمنظمة المحافظة على صحة 
 (TDEM) قسم إدارة الطوارئ بوالیة تكساسو

ولجنة   (TCEQ) ولجنة تكساس المعنیة بجودة البیئة
خدمات الغابات الخاصة بتكساس إیھ آند إم  

واختصاصي في علم المناخ بوالیة تكساس وھیئة 
 (TWDB) تنمیة الموارد المائیة في تكساس

  - نمیة المجتمعات موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالیة لت
 ومواجھة إعصار ھارفي CDBG-MIT التخفیف

11/19 
اجتماع مجلس إدارة مجلس  

 جالفستون -منطقة ھیوستن 
HGAC 

 مسؤولو المقاطعة والمدینة
موجز مختصر إلخطار السجل الفیدرالي الخاص ببرنامج المنح 

والقواعد  CDBG-MIT التخفیف  -اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
 والتعلیقات المقبولة الشفویة والمكتوبةواللوائح 

11/21 

اجتماع ھاتفي للمجالس  
 COGs االستشاریة الحكومیة

وجمعیة تكساس للمجالس  
 TARC اإلقلیمیة

المدراء التنفیذیین وفریق العمل بالمجلس االستشاري 
 وجمعیة تكساس للمجالس اإلقلیمیة COG الحكومي
TARC 

اإلجمالیة لتنمیة   موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح
 CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 

12/2 
جلسة استماع علنیة بشأن 

روكبورت (مقاطعة   -التخفیف 
 أرانساس) 

 عامة الناس 
موجز مختصر لخطة العمل الخاصة ببرنامج المنح اإلجمالیة  

والتعلیقات العامة   CDBG-MIT التخفیف -لتنمیة المجتمعات 
 والمكتوبةالمقبولة الشفویة 

لجنة تنسیق البنیة التحتیة للمیاه  12/4
 (TWICC) في تكساس

 TWDB ھیئة تنمیة الموارد المائیة في تكساس
 والوكالة األمریكیة لحمایة البیئة بالوالیات المتحدة

US EPA  ووزارة الزراعة في تكساس TDA   ولجنة
وسالح  TPUC المرافق العامة بوالیة تكساس 

ولجنة  USACE بالجیش األمریكيالمھندسین 

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة  
 CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 
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 الغرض األطراف الممثلة جتماعاإل  تاریخال 
 TRWA المرافق المائیة الریفیة بوالیة تكساس

ووزیر   USDA ووزارة الزراعة األمریكیة
 الخارجیة بوالیة تكساس والمجالس البلدیة بتكساس

TML ولجنة تكساس المعنیة بجودة البیئة TCEQ 

جلسة استماع علنیة بشأن  12/9
 عامة الناس  (مقاطعة داالس)  -التخفیف 

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة  
والتعلیقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 

 الشفویة والمكتوبة

12/10 
جلسة استماع علنیة بشأن 

ویسالكو (مقاطعة   -التخفیف 
 ھیدالجو)

 عامة الناس 
موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة  

والتعلیقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 
 الشفویة والمكتوبة

12/11 
جلسة استماع علنیة بشأن 

ھیوستن (مقاطعة   -التخفیف 
 ھاریس)

 عامة الناس 
امج المنح اإلجمالیة لتنمیة  موجز مختصر لخطة عمل برن

والتعلیقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 
 الشفویة والمكتوبة

مسؤولو المقاطعة والمدینة والوالیة والمسؤولون  المسؤولین المنتخبین دعوة  12/17
 الفیدرالیون

  - موجز مختصر لبرنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمعات 
 ومواجھة إعصار ھارفي CDBG-MIT التخفیف

جلسة علنیة إلجراءات التخفیف   1/9/20
 عامة الناس  جاسبر (مقاطعة جاسبر)  -

موجز مختصر لخطة عمل برنامج المنح اإلجمالیة لتنمیة  
والتعلیقات العامة المقبولة   CDBG-MIT التخفیف -المجتمعات 

 الشفویة والمكتوبة
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 للتوزیعملحق ف: الطرق اإلقلیمیة  

 الحكومیة  للمجالس التوزیع طرق منھجیة 6.5.1

للمقاطعات المتأثرة   COG MODمن أجل تحدید أموال التوزیع لبرنامج طرق التوزیع للمجالس االستشاریة الحكومیة  
منھجیة تخصیص تراعي المخاطر التي تتعرض لھا األخطار الطبیعیة والضعف  GLOبإعصار ھارفي، صمم 
لیة والسكان. تشكل ھذه العوامل األربعة األساس لنموذج المبلغ المرجح الذي ینتج عنھ عامل االجتماعي والقدرة الما

التي سیتم تخصیصھا لكل مقاطعة مؤھلة. خالل ھذه المناقشة، تجدر  اإلعتمادات المالیةنسبي نھائي یحدد مقدار 
 HUDسكان والتنمیة الحضریة (اإلشارة إلى أن مخصصات المناطق األكثر تأثرا وتضررا التي حددتھا إدارة اإل

MIDالمناطق األكثر تأثرا وتضررا ) وMID  المناطق التي حددتھا إدارة یتم تقسیمھا لكي تظھر إحتیاجات  الوالیة
من االعتمادات المالیة توجھ إلى المناطق التي حددتھا بالمئة على األقل  80أن  HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة 

توجھ إلى المناطق  بالمئة 20، و HUD MID األكثر تأثراً وتضرراً إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة على أنھا 
ر نتیجة لذلك، تم إجراء الحسابات الموضحة أدناه بشكل منفصل للمناطق األكثوك  بالوالیة  MID  األكثر تأثراً وتضرراً 

یشرح ھذا القسم من المالحق  . والیة) والHUD MIDتأثرا وتضررا التي حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة (
 األساس المنطقي الستخدام كل عامل، ومصدر البیانات لھذا العامل، والحسابات التي أجریت إلنشاء طرق التوزیع

MOD. 

 )CDIمؤشر الكوارث المركب ( 

من قبل مركز أبحاث   CDIكما ھو موضح في تقییم احتیاجات التخفیف من الحالة، تم تطویر مؤشر الكوارث المركب  
الفضاء في جامعة أوستن أوستن باستخدام سبعة عروض مختلفة من البیانات التاریخیة المختارة لتوثیق توزیع األضرار 

) ریاح 2 المتكررة؛) خسائر الفیضان 1والیة:  254ساس في الناجمة عن المخاطر الطبیعیة في جمیع أنحاء والیة تك
) ظروف الجفاف المستمرة 6  ؛) إعصار5  ؛) قمم فیضان األنھار الرئیسیة4  الغابات؛) حرائق  3شدیدة من األعاصیر.  

، والتي من المحتمل أن تكون 2018إلى    2001البیانات من عام    CDI) البرد. یستخدم مؤشر الكوارث المركب  7  ؛و
 على أعلى مستوى من الدقة وتمثل أفضل الظروف المناخیة التي تواجھ والیة تكساس الیوم.

لتمثیل بیانات مستوى مقاطعة مؤھلة    140على فقط ، یتم تطبیق طریقة موحدة  CDIلتكوین مؤشر الكوارث المركب  
فئات المخاطر الطبیعیة. بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر (على سبیل المثال، الریاح العاتیة  المقاطعة لكل فئة من

التي تأثرت أكثر من غیرھا بھذا الخطر المحدد   14الناجمة عن األعاصیر وحرائق الغابات)، تم تصنیف المقاطعات الـ  
التالیة في المدى   69. تقع المقاطعات  بالمئة  25على  مقاطعة التالیة في الجزء المتبقي من أ  21، مع  بالمئة  10في أعلى  

 22) وتجربة تردد التأثیر التي تعكس المتوسط على مستوى الوالیة. تتأثر المقاطعات الـ بالمئة 75-25المتوسط (
ض مقاطعة األخیرة تتعر 24)، في حین أن الـ بالمئة 25التالیة أحیانًا وتقل عن المتوسط على مستوى الوالیة (أدنى 

األدنى. مع استكمال ھذا الترتیب الطبیعي عبر فئات الخطر السبع، یتم  بالمئة 10ألقل التأثیرات تكراًرا وتشكل الـ 
 ضرب ھذه التصنیفات بعامل مرجح یستخدم لتمثیل وتیرة وشدة نوع الخطر. األوزان لكل نوع من الكوارث ھي:
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 تعیین األھمیة  نوع الخطر

 ٪35 ) من الفیضانات NFIPالخسارة المتكررة (

 ٪25 ریاح اإلعصار 

 ٪15 حرائق الغابات 

 ٪10 ذروة فیضان النھر 

 ٪10 عواصف 

 ٪3 الجفاف 

 ٪2 وابل الكرات الثلجیة 

خاٍم مدرج في المنھجیة المخصصة.   CDIینتج عن ھذا درجة مركبة لكل مقاطعة تعمل كعامل مؤشر الكوارث المركب  
تم تطبیع ھذا الرقم لتمثیل نسبة مئویة من اإلجمالي بتقسیم النتیجة المركبة للمقاطعة على مجموع النقاط المركبة لجمیع 

 المقاطعات.

 )SoVIمؤشر الضعف االجتماعي ( 

) الضعف SoVIل الثاني في نموذج التخصیص ھو مؤشر الضعف االجتماعي. یقیس مؤشر الضعف االجتماعي (العام
وعلى وجھ الخصوص، تعرضھا للمخاطر البیئیة. ھذا  -االجتماعي للمقاطعات في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة 

متغیراً اجتماعیاً  29ة، یضم المؤشر، الذي وضعھ معھد بحوث األخطار والضعف في جامعة كارولینا الجنوبی
ً تسھم في الحد من قدرة المجتمع على االستعداد للمخاطر واالستجابة لھا والتعافي منھا. مؤشر الضعف  واقتصادیا

) ھو مقیاس ُمقاِرن یسھل فحص االختالفات في الضعف بین المقاطعات. ویبین مؤشر الضعف SoVIاالجتماعي (
رة غیر متكافئة على التأھب لمواجھة الكوارث واالستجابة لھا، وحیث یمكن ) حیثما توجد قدSoVIاالجتماعي (

استخدام الموارد بأقصى قدر من الفعالیة للحد من الضعف الموجود مسبقاً. وتأتي مصادر البیانات الخاصة بإعداد 
ھذا وتجمع بیانات   ) في المقام األول من مكتب تعداد السكان في الوالیات المتحدة.SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (

 2010) أفضل البیانات المتاحة من التعداد العشري في الوالیات المتحدة لعام SoVIمؤشر الضعف االجتماعي (
 ).ACSالمجتمعي األمریكي (ستبیان والتقدیرات الخمسیة لإل

األولى یمكن أن تؤدي إلى عدد موجب وسالب، فإن الخطوة  SoVIنظًرا ألن درجات مؤشر الضعف االجتماعي 
إلى أرقام موجبة. یتم تحقیق ذلك عن  SoVIالمتخذة الستخدام ھذا الرقم كعامل مرجح ھي تحویل جمیع عالمات 

 SoVIلجمیع المقاطعات (وھو رقم سالب) من درجة  SoVIطریق طرح أقل درجة من مؤشر الضعف االجتماعي 
على األقل. یتم بعد ذلك تطبیع ھذا الرقم  1. ھذا یضمن أن أدنى درجة في النطاق ھي 1في مقاطعة معینة، ثم إضافة 

لتمثیل نسبة مئویة من المجموع بتقسیم نقاط المقاطعة على مجموع النقاط   SoVIاإلیجابي لمؤشر الضعف االجتماعي  
 لجمیع المقاطعات.
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 مفھوم الضعف اإلجتماعي الوصف المتغیر
البطالة بین المدنیین 

)QCVLUN( ھیكل التوظیف نسبة البطالة بین المدنیین 

العمالة في الصناعات 
االستخراجیة 

)QEXTRCT( 
 ھیكل التوظیف نسبة العمالة في الصناعات االستخراجیة

الخدمات العمالة في قطاع 
)QSERV( ھیكل التوظیف النسبة المئویة للعمالة في قطاع الخدمات 

اإلناث في القوة العاملة 
)QFEMLBR( ھیكل التوظیف نسبة اإلناث في القوى العاملة 

المستأجرون 
)QRENTER( اإلسكان النسبة المئویة للمستأجرین 

المنازل المتنقلة 
)QMOHO(  اإلسكان المتنقلةالنسبة المئویة للمنازل 

الوحدات السكنیة غیر 
 اإلسكان النسبة المئویة للوحدات السكنیة غیر المأھولة )QUNOCCHUالمأھولة (

QAGEDEP  الھیكل السكاني فأكثر 65سنوات أو تبلغ  5النسبة المئویة للسكان الذین تقل أعمارھم عن 
األطفال الذین یعیشون في 

الوالدین أسر یعولھا كال 
)QFAM( 

 الھیكل السكاني نسبة األطفال الذین یعیشون في أسر یعولھا كال الوالدین

متوسط العمر 
)MEDAGE( الھیكل السكاني العمر األوسط 

 الھیكل السكاني نسبة اإلناث )QFEMALEاإلنات (
األسر التي تعولھا المرأة 

)QFHH( السكانيالھیكل  نسبة األسر التي تعولھا المرأة 

عدد السكان لكل وحدة 
)PPUNIT( الھیكل السكاني عدد السكان لكل وحدة 

 األصل/العرق النسبة المئویة لآلسیویین QASIANاألسیویین 

 األصل/العرق النسبة المئویة للسود )QBLACKالسود (
المنحدرین من أصل أسباني 

QSPANISH األصل/العرق النسبة المئویة للمنحدرین من أصل أسباني 

سكان أمریكا األصلیین 
)QINDIAN( األصل/العرق النسبة المئویة لسكان أمریكا األصلیین 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي النسبة المئویة للفقر )QPOVTYالفقر (

 االجتماعي واالقتصاديالوضع  $ دوالر سنویًا200,000النسبة المئویة لألسر التي تكسب أكثر من  )QRICHاألثریاء (
نصیب الفرد من الدخل 

)PERCAP( الوضع االجتماعي واالقتصادي نصیب الفرد من الدخل 

مستوى تعلیم أقل من الصف 
 الوضع االجتماعي واالقتصادي النسبة المئویة لمستوى تعلیم أقل من الصف الثاني عشر QED12LESالثاني عشر 

متوسط قیمة اإلسكان 
)MDHSEVAL( الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط قیمة اإلسكان 

متوسط اإلیجار اإلجمالي 
)MDGRENT( الوضع االجتماعي واالقتصادي متوسط اإلیجار اإلجمالي 

األسر المثقلة بأعباء اإلیجار 
)QRENTBURDEN(  الوضع االجتماعي واالقتصادي ٪ من دخلھا على نفقات السكن40النسبة المئویة لألسر التي تنفق أكثر من 

 
 ): المنھجیة والقیود "SoVIسوزان ل. كاتر وكریستوفر تي. إیمریش، "مؤشر الضعف االجتماعي ( 451

taticDocuments/PDF/SoVItest.fema.gov/Content/S-https://nationalriskindex٪20Primer.pdf 

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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إعانات الضمان االجتماعي 
)QSSBEN( االحتیاجات الخاصة النسبة المئویة لألسر التي تتلقى إعانات الضمان االجتماعي 

اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة 
)QESL( 

النسبة المئویة لمن یتحدث اإلنجلیزیة كلغة ثانیة مع محدودیة إجادة اللغة 
 تیاجات الخاصةاالح اإلنجلیزیة

المقیمون في دور المسنین 
)QNRRES( االحتیاجات الخاصة عدد األفراد المقیمین في دور المسنین 

عدم التمتع بتأمین صحي 
)QNOHLTH( االحتیاجات الخاصة  النسبة المئویة للسكان الذین لیس لدیھم تأمین صحي 

عدم وجود سیارة 
)QNOAUTO(  االحتیاجات الخاصة للوحدات السكنیة التي ال یوجد بھا سیارةالنسبة المئویة 

البطالة بین المدنیین 
)QCVLUN( ھیكل التوظیف نسبة البطالة بین المدنیین 

 

 القدرة المالیة (نصیب الفرد من القیمة السوقیة) 

) التي تستخدم كوكیل لقیاس القدرة المالیة PCMVالعامل الثالث في نموذج التخصیص ھو "القیمة السوقیة لكل فرد" (
لوحدة من الحكومة المحلیة لتولید إیرادات لتمویل عملیاتھا ونفقاتھا الرأسمالیة. لحساب القیمة السوقیة للفرد الواحد، 

من مكتب مراقب  2018على مجموعة بیانات الرسوم الضریبیة لجمیع المقاطعات في تكساس لعام  GLOحصل 
من مجموعة البیانات ھذه القیمة السوقیة لجمیع العقارات في كل مقاطعة في تكساس، إلى جانب القیمة . تتضوالیةال

الخاضعة للضریبة لألراضي ومعدالت الضریبة الفعلیة. یتم تضمین البیانات السكانیة لكل مقاطعة من أحدث 
القیمة السوقیة لجمیع  -للفرد في السوق استقصاءات المجتمعات األمریكیة المتاحة وتستخدم لتولید القیمة السوقیة 

ھو إعطاء  PCMVالممتلكات في مقاطعة مقسومة على سكان المقاطعة. ألن الغرض من "القیمة السوقیة لكل فرد" 
، یحول النموذج PCMVوزن أكبر للمناطق ذات القدرة المالیة المنخفضة، وبالتالي انخفاض القیمة السوقیة لكل فرد 

المستقیم إلى عامل نسبي، ویتم تحقیق ذلك عن طریق قسمة مجموع جمیع القیم  PCMVكل فردالقیمة السوقیة ل
للفرد أصغر،   PCMVلمقاطعة معینة، كلما كانت القیمة السوقیة    PCMVلكل مقاطعة على    PCMVالسوقیة لكل فرد

ة عامل المقاطعة على مجموع كان العامل أكبر. ثم یتم تطبیع ھذا الرقم لتمثیل نسبة مئویة من المجموع بتقسیم درج
 عامل لجمیع المقاطعات.

 سكان مقاطعة  

المجتمعات إستبیان  العامل األخیر لنموذج التخصیص ھو عدد سكان المقاطعة الذي تم الحصول علیھ من أحدث بیانات  
ة مئویة من األمریكیة لمكتب اإلحصاء األمریكي. كما ھو الحال مع العوامل األخرى، یتم تطبیع السكان لتمثیل نسب

 المجموع بتقسیم سكان المقاطعة على مجموع السكان لجمیع المقاطعات التي تم النظر فیھا.

 تخصیصالنموذج  أوزان 

، SoVIلمؤشر الضعف االجتماعي  بالمئة    30، و  CDIلـ  بالمئة    30  -ثم یتم إعطاء كل من ھذه العوامل األربعة وزناً  
یُضرب ذلك بالنتیجة المعنیة لكل مقاطعة وكل  -للسكان بالمئة  20، و PCMVللقیمة السوقیة لكل فرد بالمئة  20و 

 بعد ذلك بمبلغ إجمالي البرنامج CAF). یتم ضرب العامل المجمع المركب CAFعامل إلنشاء عامل مجمع مركب (
 األكثر تأثراً وتضرراً الحضریة على أنھا بعد تقسیم المقاطعات بالفعل إلى مناطق حددتھا إدارة اإلسكان والتنمیة 

HUD MID    األكثر تأثراً وتضرراً ومخصصات المناطق  MID    بالمئة   80بالوالیة التي قسمت مقدار البرنامج بنسبة
 للوصول إلى التخصیص النھائي للمقاطعة المعنیة.بالمئة  20إلى 

دوالر للوصول إلى مخصص  1,000عند ذلك یتم تجمیع قیم المقاطعة من قبل مجلس الحكومة وتقریبھا إلى أقرب 
 .COGبحسب مجلس الحكومات  MODطرق التوزیع 
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	2.11.3 التقرير الذي يفيد بأن تكساس معرضة للمخاطر
	2.11.4 الدورة السادسة والثمانون للمجلس التشريعي بتكساس
	2.11.4.1 المجلس الاستشاري للأعمال التجارية
	2.11.4.2 التنسيق والتخطيط لمواجهة الفيضانات
	2.11.4.3 معهد التعافي من الكوارث للتدريب
	2.11.4.4 برنامج تعزيز بناء القدرات لمديري تعافي المدن والمقاطعات
	2.11.4.5 الكشف عن المعلومات المتعلقة بالفيضانات
	2.11.4.6 دمج ودعم البرامج الخيرية للقطاعين العام والخاص
	2.11.4.7 حملة إعلامية عامة لبرامج الكوارث
	2.11.4.8 العقود الكمية غير المحددة
	2.11.4.9 تعليق العمل بالقوانين التنظيمية بعد وقوع كارثة
	2.11.4.10 تبادل البيانات / إدارة حالات الكوارث
	2.11.4.11 فرق العمل ومجموعات الدراسات المكلفة
	2.11.4.12 لجان التصدي للكوارث
	2.11.4.13 التقارير وخطط العمل والإجراءات
	2.11.4.14 مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 7
	2.11.4.15 حساب إدارة السهول الفيضية
	2.11.4.16 حساب مواجهة إعصار هارفي
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	2.11.4.19 اللجنة الاستشارية
	2.11.4.20 خطة الولاية لمواجهة الفيضان
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	2.11.5 الدراسات على مستوى الولاية
	2.11.5.1 التقييم الحكومي للفيضانات بالولاية وخطة الحكومة لمواجهة الفيضان الخاصة بمجلس تنمية الموارد المائية في تكساس TWDB
	2.11.5.1 التقييم الحكومي للفيضانات بالولاية وخطة الحكومة لمواجهة الفيضان الخاصة بمجلس تنمية الموارد المائية في تكساس TWDB
	2.11.5.1 التقييم الحكومي للفيضانات بالولاية وخطة الحكومة لمواجهة الفيضان الخاصة بمجلس تنمية الموارد المائية في تكساس TWDB
	2.11.5.2 دراسات GLO المتعلقة بالفيضانات في أحواض الأنهار المشتركة
	2.11.5.3 حماية وتجديد سواحل تكساس ودراسة الجدوى

	2.11.6 دراسات إضافية عن إعصار هارفي
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	2.11.7.3 تقييم آثار السد الساحلي: التداعيات الاقتصادية على المستوى الوطني لظواهر هبوب العواصف الفجائية
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	2.11.8.1 التنسيق على المستوى الفيدرالي
	2.11.8.2 التنسيق على مستوى الولاية
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	4 برنامج التخفيف الذي تديره الولاية
	4.1 خطة العمل
	4.2 تقييم الاحتياجات المتعلقة بالتخفيف
	4.3  ميزانية البرنامج
	4.4 استخدام الإعتمادات المالية الخاصة بـ  GLO
	4.4.1 مسابقة الولاية للتخفيف من حدة مخاطر الفيضان لعام 2015
	4.4.1.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
	4.4.1.2 مبلغ التخصيص: 46,096,950 دولار
	4.4.1.3 قيمة الجائزة:
	4.4.1.4 المتقدمون المؤهلون: وحدات الحكم المحلي (المدن والمقاطعات) والقبائل الهندية ومجالس الحكومات
	4.4.1.5 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية للتنمية المجتمعية - التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	4.4.1.6 الأنشطة غير المؤهلة
	4.4.1.7 أهلية المشروع:
	4.4.1.8 إرشادات البرنامج لأنشطة الشراء أو الامتلاك السكنية (فقط):
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	4.4.1.10 الأهداف الوطنية: UNM، دخل منخفض أو متوسط، شراء منخفض / متوسط LMI (الاستحواذ المنخفض والمتوسط) والحوافز المنخفضة/المتوسطة، لابد أن يستفيد الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة من اعتمادات المنافسة الخاصة بالولاية ل...
	4.4.1.11 مراجعة تعزيز الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.1.12 الجدول الزمني تاريخ بدء البرنامج  المقترح هو شهر واحد بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو أربع سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	4.4.2 مسابقة الولاية للتخفيف من مخاطر الفيضانات لعام 2016
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	4.4.2.5 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية لتنمية المجتمعات-التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	4.4.2.6 الأنشطة غير المؤهلة
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	4.4.2.10 الأهداف الوطنية: الحاجة إلى التخفيف العاجل UNM، الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI، (الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة LMB؛ يجب أن يستفيد ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI بما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة منالإعتمادات الما...
	4.4.2.11 مراجعة تعزيز  الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.2.12 الجدول الزمني تاريخ بدء البرنامج المقترح هو شهر واحد بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل الماثلة. تاريخ الانتهاء المقترح هو 4 سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	4.4.3 مسابقة الولاية للتخفيف من  مخاطر إعصار هارفي
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	4.4.3.2 المشاريع المشمولة:
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	4.4.3.6 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية للتنمية المجتمعية - التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	4.4.3.7 الأنشطة غير المؤهلة
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	4.4.3.11 الأهداف الوطنية: الحاجة إلى التخفيف العاجل UNM، الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI، (الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة LMB؛ يجب أن يستفيد ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI بما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة منالإعتمادات الما...
	4.4.3.12 مراجعة تعزيز الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.3.13 الجدول الزمني تاريخ بدء البرنامج المقترح هو شهرا واحدا بعد موافقة إدارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) على خطة العمل هذه. تاريخ الانتهاء المقترح هو عشر سنوات من تاريخ بدء البرنامج.

	4.4.4 البرنامج الإقليمي للتخفيف (طرق التوزيع التابعة لمجالس الحكومة) COG MODs
	4.4.4.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
	4.4.4.2 مبلغ التخصيص: 500,000,000 دولار
	4.4.4.3 الحد الأقصى للجائزة:  سيتم تحديد الحد الأقصى للجائزة عن طريق طرق التوزيع المحلية MOD.
	4.4.4.4 الكيانات المؤهلة: وحدات الحكومة المحلية (المدن والمقاطعات) والقبائل الهندية
	4.4.4.5 متطلبات الطريقة الإقليمية للتوزيع (MOD):
	4.4.4.6 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية للتنمية المجتمعية - التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	4.4.4.7 الأنشطة غير المؤهلة:
	4.4.4.8 إرشادات البرنامج لأنشطة الشراء أو الامتلاك السكنية (فقط):
	4.4.4.9 أهلية المشروع:
	4.4.4.10 الأهداف الوطنية: الحاجة إلى التخفيف العاجل UNM، الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI، (الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة LMB؛ يجب أن يستفيد ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI بما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة من الإعتمادات الم...
	4.4.4.11 مراجعة تعزيز  الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.4.12 الجدول الزمني

	4.4.5 برنامج منحة التخفيف من حدة المخاطر (HMGP): تكميلي
	4.4.5.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
	4.4.5.2 المشاريع المغطاة:
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	4.4.5.4 الحد الأقصى للجائزة: 170,000,000 دولار
	4.4.5.5 الكيانات المؤهلة: المتقدمين المؤهلين لبرنامج منحة التخفيف من حدة مخاطر الكوارث التابع للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ FEMA
	4.4.5.6 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية لتنمية المجتمعات-التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA، البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، 105 (أ) (24-25)، بما في ذلك على سبيل المثال لا ال...
	4.4.5.7 الأنشطة غير المؤهلة:
	4.4.5.8 متطلبات البرنامج:
	4.4.5.9 المبادئ التوجيهية لبرنامج الاستحواذ السكني (فقط):
	4.4.5.10 معايير الاختيار:
	4.4.5.11 الأهداف الوطنية: الحاجة إلى التخفيف العاجل UNM، الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI، (الشراء المنخفض /أو المتوسط)، والحوافز المنخفضة /أو المتوسطة LMB؛ يجب أن يستفيد ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة LMI بما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة من الإعتمادات الت...
	4.4.5.12 مراجعة تعزيز  الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.5.13 الجدول الزمني:

	4.4.6 برنامج سرعة التعافي الساحلية
	4.4.6.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
	4.4.6.2 مبلغ التخصيص: 100,000,000 دولار
	4.4.6.3 الحد الأقصى للجائزة: 60,000,000 دولار
	4.4.6.4 الكيانات المؤهلة:
	4.4.6.5 الأنشطة المؤهلة: جميع الأنشطة المسموح بها بموجب المنح الإجمالية للتنمية المجتمعية - التخفيف CDBG-MIT؛ قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA البند رقم 105 (أ) (1-5)، 105 (أ) (7-9)، و 105 (أ) (11)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
	4.4.6.6 الأنشطة غير المؤهلة:
	4.4.6.7 أهلية المشروع:
	4.4.6.8 معايير الاختيار:
	4.4.6.9 الأهداف الوطنية: الدخل المنخفض والمتوسط LMI وUNM؛ يجب أن يستفيد ما لا يقل عن خمسين (50) بالمئة من الإعتمادات المالية لبرنامج سرعة التعافي الساحلية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط LMI
	4.4.6.10 مراجعة تعزيز الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.6.11 الجدول الزمني

	4.4.7 زيادة الاكتتاب التكميلي السكني. و
	4.4.7.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
	4.4.7.2 مبلغ التخصيص: 400,000,000 دولار
	4.4.7.3 الحد الأقصى للمساعدة:
	4.4.7.4 الأنشطة المؤهلة: الأنشطة السكنية المسموح بها بموجب المنح الإجمالية لتنمية المجتمعات CDBG- التخفيف CDBG-MIT، من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA 105(a)(1), 105(a) (3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18)) و 105(a)(25)، تشمل على سبيل المثال ...
	4.4.7.5 الأنشطة غير المؤهلة:
	4.4.7.6 معايير الأهلية للحصول على المساعدة:
	4.4.7.7 الأهداف الوطنية: الدخل المنخفض والمتوسط UNM. يجب أن يتم انفاق ما لا يقل عن 70٪ من الإعتمادات المالية للبرنامج التكميلي للإكتتاب في الإسكان على المشاريع المؤهلة للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (LMI).
	4.4.7.8 إرشادات الإسكان:
	4.4.7.9 تقييم الاحتياجات:
	4.4.7.10 تقييم المخاطر:
	4.4.7.11 خطة الوصول التسويقية الإيجابية:
	4.4.7.12 مراجعة تعزيز  الإسكان العادل الإيجابي AFFH:
	4.4.7.13 الجدول الزمني

	4.4.8 برنامج الإسكان سريع التعافي
	4.4.8.1 فيما يتعلق بالمخاطر المحددة:
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	4.4.8.5 الأنشطة المؤهلة: الأنشطة السكنية المسموح بها بموجب المنح الإجمالية للتنمية المجتمعية - التخفيف CDBG-MIT، من قانون الإسكان والتنمية المجتمعية HCDA 105(a)(1), 105(a) (3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18)) و 105(a)(25)، تشمل على سبيل المثال لا ...
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	4.4.8.8 الأهداف الوطنية: الدخل المنخفص والمتوسط والحاجة الملحة يجب أن يتم إنفاق ما لا يقل عن 70٪ من الاعتمادات المالية لبرنامج المنازل سريعة التعافي بحسب المنطقة والمتلقي الفرعي على المشاريع المؤهلة للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (LMI).
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