
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gubernatorialإعالن الحاكم للطوارئ (
Disaster Proclamation( 

 

بأول الحافالت المبعوثة من والیة تكساس    2022أغسطس    31استقبلت ورحبت والیة إلینوي ومدینة شیكاغو یوم    حیث 
التي تنقل المھاجرین القادمین من دول أمریكا الوسطى والجنوبیة الطالبین للجوء في الوالیات المتحدة، وذلك دون إشعار مسبق 

  تقریبًا،
 

إلى شیكاغو قادمین   2022أكتوبر    12أغسطس وحتى    31وصل العدید من األسر واألفراد الطالبین للجوء منذ    وحیث 
 حافلة، وذلك دون إشعار مسبق تقریبًا،    75الجئ وافدین على حوالي  3000من تكساس، حیث وصل إجمالي عددھم إلى نحو 

 
لطالبین للجوء إلى إلینوي بناء على توجیھات والیة تكساس  نتوقع استمرار ترحیل العدید من األسر واألفراد ا  وحیث 

 وذلك على مدار األسابیع القادمة، 
 

وركائز    وحیث  الوالیة  مقومات  أھم  من  الناجحة  المھاجرین  جالیات  كانت  ولطالما  مضیافة  والیة  إلینوي  والیة  إن 
 ، 1975بلدًا منذ عام  60الجئ من أكثر من  125000استقرارھا، فوالیتنا صارت وطنًا جدیدًا لعدد یفوق 

 
شیكاغو والحكومات المحلیة األخرى واتخذت تحركت الجھات الحكومیة في الوالیة بالتنسیق عن كثب مع مدینة    وحیث

ما یلزم وستتخذ ما یلزم من أجل ضمان تقدیم المساعدة الالزمة لألفراد واألسر النازلة إلى إلینوي من أجل رعایتھم وسالمتھم  
 باإلضافة إلى الرعایة والسالمة عموًما لكل الوالیة وسكانھا، 

 
ادمین إلى إلینوي بحاجة إلى مساعدات خاصة وفوریة، كالمالجئ والمساكن  إن األسر واألفراد الطالبین اللجوء الق  وحیث

الطارئة، والغذاء، والفحوص الصحیة والكشف الطبي والعالج، وخدمات إدارة الحاالت لمساعدتھم في الحصول على الخدمات 
إعانات ضحایا اإلتجار بالبشر والتعذیب  الضروریة (مثل الخدمات القانونیة ودورات اإلعداد للعمل) واإلعانات (التي تشمل غالبًا  

) الخطیرة  اإللحاق VTTCوالجرائم  وكذلك  كلیھما)،  أو  الجریمة"  "قانون ضحایا  أو  المرأة"  العنف ضد  "قانون  بمقتضى   ،(
 بالمدارس العامة،

 
لما كانت ھذه األسر وھؤالء األفراد قد قطعوا رحلة طویلة وشاقة من بالدھم حتى الوصول إلى ھنا، فالكثیر منھم    وحیث

كذلك بحاجة إلى الرعایة الطبیة، كرعایة الحوامل، وعالج األطفال المصابین بسوء التغذیة والجفاف والربو، وعالج إصابات 
المصابین باألمراض المزمنة، كما أن كثیر من األطفال والرضع والكبار القادمین    األقدام ومداواة الجرحى، والتطعیم، ورعایة

 إلى إلینوي بحاجة إلى الفحوص والرعایة النفسیة لبدء رحلة التعافي من المعاناة النفسیة التي تعرضوا لھا في رحلتھم، 
 

تقوم والیة إلینوي وكثیر من الحكومات المحلیة بأنحائھا بالتخطیط المنتظم الرامي إلى ضمان كفایة القدرة على    وحیث
 تلبیة احتیاجات فئات السكان الھشة، ومن ضمنھا األسر واألفراد الطالبین للجوء إلى الوالیات المتحدة،

 
ء في الفترة الحالیة إلى إلینوي دون إشعار مسبق بشأن  تقوم والیة تكساس بنقل األسر واألفراد الطالبین للجو  وحیث

 أوقات الوصول وبال تنسیق مع والیة إلینوي أو مدینة شیكاغو، ما یشكل مسوًغا لضرورة إصدار ھذا اإلعالن،  
 



للجوء، سواء   وحیث  الطالبین  احتیاجات األسر واألفراد  تلبیة  المحلیة حتى اآلن على  إلینوي وحكوماتھا  تعمل والیة 
 بالمساعدة المباشرة أو بالتنسیق عن كثب مع المنظمات غیر الحكومیة والمتطوعین، 

 
األسر وھؤالء األفراد الضعاف  إن القدرات الحالیة الالزمة لتوفیر كافة خدمات الصحة والرعایة الضروریة لھذه    وحیث

 لن تكون كافیة إذا لم تتخذ إجراءات فوریة ومستمرة لرفع ھذه القدرات، 
 

سیحدث عجز في قدرات الخدمات األساسیة الضروریة حال عدم التحرك العاجل، كالعجز في المالجئ والمساكن    وحیث 
ء، والخدمات المعیشیة الشاملة كالغذاء والرعایة الصحیة والحمایة  القصیرة والمتوسطة المدة إلیواء األسر واألفراد الطالبین للجو

القانونیة وإعداد األفراد للعمل، وتوفیر أطقم إدارة الحاالت للمساعدة في الحصول على الخدمات الضروریة األخرى، وكذلك في 
 توفیر أطقم التشغیل المطلوبة على جمیع المستویات لتقدیم ھذه الخدمات،

 
إنھ وألجل مواصلة تلبیة االحتیاجات المتزایدة تزایدًا سریعًا في قدرات توفیر المالجئ والمساكن الطارئة وكذلك   وحیث 

أطقم العمل والخدمات، وللوقایة من مخاطر تھدید صحة األسر واألفراد الطالبین للجوء والمجتمعات بكل أنحاء الوالیة وسالمتھم  
ع على عجل لشراء المساعدات بطریق التعاقد، األمر الي یقتضي استعمال صالحیات الطوارئ ورفاھیتھم، فال بد للوالیة أن تسار

 المخولة للحاكم، 
 

إن إجراءات الطوارئ ضروریة لمواصلة وضع إطار العمل المشترك بین الجھات والحكومات وإعداد أطقم    وحیث 
مان عدم انقطاع الخدمات الضروریة المقدمة لسكان إلینوي عملھ، وھو اإلطار الالزم للتعامل مع ھذه األوضاع المتفاقمة، مع ض

 الحالیین، 
 

إن ظروف الوضع الراھن، الذي تسببت فیھ والیة تكساس، والتي تشكل تھدیدًا لصحة ھذه األسر وھؤالء األفراد   وحیث
الضعاف وسكان الوالیة وسالمتھم ورفاھیتھم، تقتضي التحرك العاجل وتشكل حالة طوارئ وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون  

) وتستلزم اتخاذ الوالیة Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Actھیئة إدارة الطوارئ (
 إلجراءات الطوارئ،    

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

 ورفاھیتھم،   الوالیة موارد حكومیة إضافیة من طرفھا لضمان الحفاظ على صحة سكان الوالیة وسالمتھم
 

 Section 7إن الظروف الراھنة تمثل مسوًغا قانونیًا بموجب المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ (  وحیث 
of the Illinois Emergency Management Agency Act ،إلعالن حالة الطوارئ ( 

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

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

 
وحرًصا على مساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤولة عن ضمان الصحة والرفاھیة والسالمة    بناء علیھ، 

 العامة، أعلن أنا "جیھ بي بریتزكر" حاكم والیة إلینوي ما یلي: 
 

األولى: (   المادة  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  أحكام   Section 7 of the Illinoisبمقتضى 
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7  أرى أن ھناك كارثة قائمة بوالیة إلینوي وأعلن على (

الطوارئ  الحاكم بممارسة جمیع صالحیات  الوالیة مناطق طوارئ.  ویفوض ھذا اإلعالن  المقاطعات في  التحدید جمیع  وجھ 
الطوارئ إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  في  علیھا   Section 7 of the Illinois Emergency(  المنصوص 

Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7.التي تشمل دون أن تقتصر على الصالحیات المحددة المبینة أدناه ( 
 

) قیادة الجھود، وعلى Department of Human Servicesتتولي ھیئة الخدمات البشریة في إلینوي (  المادة الثانیة: 
الھیئ نوجھ  بإلینوي، ذلك  التعلیم  ومجلس  المحلیة  السلطات  ومع  بینھا  وفیما  الحاكم  مع  التعاون  بمواصلة  التالیة  الحكومیة  ات 

ومواصلة التنسیق فیما بینھا في شأن وضع وتنفیذ االستراتیجیات والخطط الالزمة للتصدي آلثار الوضع الراھن والتي تشمل  
إلی إلى  الوافدین  اللجوء  طالبي  احتیاجات  الالجئین تلبیة  خدمات  "مكتب  لھا  یتبع  (التي  بإلینوي  البشریة  الخدمات  ھیئة  نوي: 

والمھاجرین" ویعمل تحت إمرتھا "منسق شؤون الالجئین في الوالیة" و"رئیس مكتب شؤون المشردین في الوالیة")، وھیئة  
ارة الطوارئ، وھیئة الرعایة الصحیة  الصحة العامة في إلینوي (التي یتبع لھا "منسق صحة الالجئین في الوالیة")، وھیئة إد

 وخدمات األسرة في إلینوي. 
 



 State Emergencyنوجھ ھیئة إدارة الطوارئ بمواصلة تفعیل "خطة عملیات الطوارئ بالوالیة" (  المادة الثالثة: 
Operations Plan  المحلیة للوالیة والحكومات  التابعة  الحكومیة  الھیئات  لدعم  الوالیة  التصدي ) وتنسیق موارد  في عملیات 

 للطوارئ والتعافي منھا.
 

للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ األخرى على     المادة الرابعة:
إلینوي ( )، تعلّق  Illinois Emergency Management Agency Actالنحو الذي یجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في 

تمنع بأي حال من األحوال اتخاذ اإلجراءات  ) التي قد  Illinois Procurement Codeأحكام قانون المشتریات في إلینوي ( 
الالزمة للتعامل مع الكارثة أو تعوقھا أو تؤخرھا، وذلك إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون الفیدرالي. للمساعدة في عملیات 

ة إدارة الطوارئ  تقدیم منح الطوارئ الالزمة لالستجابة للطوارئ وصالحیات الطوارئ األخرى على النحو الذي یجیزه قانون ھیئ
)، تعلق أحكام قانون المساءلة والشفافیة في تقدیم المنح  Illinois Emergency Management Agency Actفي إلینوي (

)Grant Accountability and Transparency Act ) اإلداري  إلینوي  وقانون   (Illinois Administrative Code  (
) وإجراء مراجعة استحقاق للطلبات، NOFOالناص على األحكام نفسھا، التي تُلزم الھیئات الحكومیة بنشر إشعار فرصة التمویل (

والتي قد تمنع بأي حال من األحوال أو تُعوق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الكارثة، على أن تعلق إلى الحد الذي ال 
الفی القانون  درالي. على أن تظل بقیة أحكام قانون "المساءلة والشفافیة في تقدیم المنح" ساریة كما ھي.  ویجوز  یتعارض مع 

إدارة  لقانون ھیئة  أخرى، وفقا  وقواعد ولوائح  قوانین وأوامر  لتعلیق  الالزمة  التنفیذیة  اإلجراءات  اتخاذ  األمر  لزم  إذا  للحاكم 
 Section 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCSالطوارئ في إلینوي بمادتھ (

3305/7(1 .(( 
 

 Section 7(3) of the Illinois Emergencyبمقتضى قانون ھیئة إدارة الطوارئ في مادتھ (   المادة الخامسة:
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3ضاء أن )) یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقت

یحول توجیھات أو موظفي أو مھام إدارات وھیئات الوالیة أو الوحدات التابعة لھا لغرض تنفیذ خطط التعامل مع الطوارئ أو  
 تسھیلھا. 

 
 Section 7(10) of the Illinois Emergencyبمقتضى قانون ھیئة إدارة الطوارئ في مادتھ (  المادة السادسة:

Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(10  یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أن ((
 یأمر بتوفیر اإلسكان المؤقت الطارئ واستخدامھ. 

 
  



یساعد ھذا اإلعالن في طلب المساعدة الفیدرالیة لحاالت الكوارث إذا تبین بعد إجراء تقییم كامل وشامل     المادة السابعة:
 لألضرار أن التعافي الفعال یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة.

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

 
 

      _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر

 الحاكم
 

 2022أكتوبر،  13التاریخ:  
 


