
 
 
 
 
 
 

 إعالن الحاكم للكارثة
 )Gubernatorial Disaster Proclamation( 

 
وبعد قیام دیریك شوفان الضابط بشرطة مینیابولیس بتكبیل المواطن  2020مایو/أیار  25في یوم الذكرى الموافق حیث إنھ 

على رقبتھ لمدة تجاوزت ثماني دقائق حتى غاب األمریكي اإلفریقي جورج فلوید باألصفاد وتثبیتھ على األرض واضعًا ركبتھ 
 السید فلوید عن وعیھ ولقى حتفھ،

 
أثار مقتل السید فلوید احتجاجات ضخمة في كثیر من المناطق في الوالیات المتحدة ومن بینھا شیكاغو ومناطق كثیرة في وحیث 

ألمریكیین اإلفریقیین مثل بریونا تایلور إلینوي حیث خرج آالف األشخاص للتعبیر عن ألمھم وخوفھم وغضبھم إزاء قتل ا
 وأحمد أربیري والكوان مكدونالد وریكیا بوید وذلك نتیجة لمئات السنین من جرائم العنصریة الفردیة والنظامیة في بلدنا، 

 
د من تفشي تأتي ھذه الجرائم المأساویة وما أشعلتھا من احتجاجات في وقت تعاني فیھ والیة إلینوي وجمیع مناطق البالوحیث 

والمتسبب في جائحة عالمیة نتج عنھا انتشار واسع من المرض والموت والدمار االقتصادي وھذا  19فیروس كورونا المستجد 
 خلف آثارا سلبیة على األمریكیین األفریقیین أكثر من غیرھم،  

 
مایو/أیار  30وازدادت االحتجاجات یوم السبت خرج آالف المحتجین في شیكاغو خالل األیام التي تلت مقتل السید فلوید وحیث 
نتیجة لعدم توجیھ االتھام لثالثة من الضباط األربعة المتورطین في مقتلھ وھم تاو تاو وجیھ ألكساندر كوینغ وتوماس كیھ  2020

 الین حیث خرج اآلالف في مسیرة احتجاج سلمیة في شیكاغو لوب،
 

لسلمیة اشتدت التوترات وقام كثیر من المحتجین بأعمال عدوانیة وتخریبیة وبعد عدة ساعات من االحتجاجات اوحیث إنھ 
 كإضرام النیران في السیارات وتخریب المباني واقتحام المتاجر والنھب في منطقة شیكاغو لوب ومناطق أخرى بالمدینة، 

 
وامتدت إلى ضواحي مقاطعة كوك وأحیاء أخرى مثل  2020مایو/أیار  31تواصلت االحتجاجات في شیكاغو یوم األحد وحیث 

 شامباین ودوبیج وكین وكندال وماكون ومادیسون وسانغامون وویل، 
 

 وفي خضم ھذه االحتجاجات وقعت بعض الحوادث غیر القانونیة حیث قامت مجموعات من األفراد  وحیث إنھ
 مال تخریبیة وغیر مشروعة منھا تدمیر الممتلكات وأعمال النھب، بأع

 
ال تزال إدارة شرطة شیكاغو وغیرھا من إدارات الشرطة في العدید من المناطق في أنحاء إلینوي تواجھ الصعوبات في وحیث 

وحمایة أحیائھم والتصدي لألعمال بذل الجھود للحفاظ على السلم المتمثلة في حمایتھم لألعداد الكبیرة من المحتجین السلمیین 
 التخریبیة للممتلكات، 

 
 ،2020یونیو/حزیران  1من المتوقع أن تستمر االحتجاجات یوم وحیث إنھ 

 
طلبت مدینة شیكاغو ومناطق أخرى المساعدة من والیة إلینوي لحمایة السكان وضمان استمرار سلمیة االحتجاجات وحیث 

 التصدي ألعمال العنف والتعامل معھا على النحو المالئم عند الضرورة، وتمكین أقسام الشرطة المحلیة من 
 

وبناء على ما تقدم، تمثل الظروف الراھنة في مناطق كوك وشامباین ودوبیج وكین وكندال وماكون ومادیسون وحیث إنھ 
وسانغامون وویل تھدیدًا آلالف األشخاص الساعین للتعبیر عن غضبھم سلمیًا وكذلك المارة بخطر اإلصابة أو الموت وتمثل 

 أیًضا تھدیدًا بزیادة أعمال تخریب الممتلكات، 

من قانون ھیئة إدارة  4ترتقي ھذه األحداث الواقعة في ھذه المناطق إلى مستوى أعمال الشغب وتمثل كارثة وفقًا للمادة وحیث 
 )،   Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Actالطوارئ في إلینوي (

ي كوارث، وبناء علیھ، فإنھ من الضروري والمناسب تتمثل سیاسة والیة إلینوي في أن تكون الوالیة مستعدة للتصدي أل وحیث
 توفیر موارد حكومیة إضافیة لضمان سالمة وأمن سكان الوالیة، 

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

 الطوارئ، 
 

) على أن "یكون Illinois Constitution, in Article V, Section 8نوي في مادتھ الخامسة (ینص دستور والیة إلی وحیث
للحاكم السلطة التنفیذیة العلیا، ویكون مسؤوالً عن التنفیذ األمین للقوانین"، وینص في دیباجتھ على أن الغرض الرئیسي من 

 "، الدستور ھو "أن یكفل الدستور الصحة والسالمة والرفاھیة للشعب
 



، وحرًصا على مساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤولة عن كفالة الصحة والسالمة والرفاھیة العامة، وبناء علیھ
 أعلنت أنا جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي ما یلي:

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

Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7 أجد أن ما یحدث في والیة إلینوي یمثل كارثة وأعلن (
على وجھ التحدید مقاطعات كوك وشامباین ودوبیج وكین وكندال وماكون ومادیسون وسانغامون وویل مناطق كارثة. یجیز ھذا 

 20رئ المنصوص علیھا في المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (اإلعالن ممارسة جمیع سلطات الطوا
ILCS 3305/7 .وتشمل ھذه السلطات دون أن تقتصر على سلطات الطوارئ المحددة المبینة أدناه ،( 

 
الموارد الحكومیة لدعم  نوجھ ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي بتنفیذ خطة عملیات الطوارئ بالوالیة لتنسیق المادة الثانیة:

 الحكومات المحلیة في االستجابة للكارثة وتخطي أضرارھا.
 

للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وغیر ذلك من سلطات الطوارئ على النحو   المادة الثالثة:
) تعلق أحكام Illinois Emergency Management Agency Actالذي یجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (

) التي قد تمنع أو تُعیق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع Illinois Procurement Codeقانون المشتریات في إلینوي (
الكارثة بأي شكل من األشكال وذلك بما ال یتعارض مع القانون الفیدرالي.  یجوز للحاكم عند الضرورة وبمقتضى المادة 

)Section 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7)1 من قانون ھیئة ((
 إدارة الطوارئ أن یتخذ اإلجراءات التنفیذیة المناسبة لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى.

 
 Section 7(3) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20بمقتضى المادة (  المادة الرابعة:

ILCS 3305/7)3 یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أن یحول توجیھات أو موظفي أو مھام ((
 إدارات وھیئات الوالیة أو الوحدات التابعة لھا لغرض تنفیذ أو تسھیل خطط التعامل مع الطوارئ.

 
الوالیة بالتعاون مع الحاكم والتعاون فیما بینھا ومع السلطات المحلیة في وضع وتنفیذ  نوجھ جمیع ھیئات  المادة الخامسة:

 االستراتیجیات والخطط للتعامل مع الكارثة الراھنة والتعافي من آثارھا.
 

یساعد ھذا اإلعالن في طلب مساعدة الطوارئ أو الكوارث من اإلدارة الفیدرالیة أو كالھما إذا أشار تقییم كامل  المادة السادسة:
 وشامل لألضرار أن التعافي الفعال یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة.

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

 
 
 
 

فقد أمھرتھ بتوقیعي وختمتھ بالختم العظیم لوالیة ، إشھادًا على ما تقدمو
 .إلینوي

 

صدر في مبنى الكابیتول بمدینة 
سبرینغفیلد في ھذا الیوم الحادي 

أیار عام ألفین /والثالثین من مایو
وعشرین میالدیة وعام مائتین واثنین 

 .من تاریخ والیة إلینوي
 
 
 
 
 

 الحاكم      سكرتیر الوالیة
 


