
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21-2021األمر التنفیذي          2021سبتمبر،  3
 

 األمر التنفیذي الخاص بمحاربة التشرد في إلینوي 
 

على والیة إلینوي التحلي بالقوة والتعاون والتكیف. كما كشفت الجائحة أكبر الفجوات في نسیج  19-فرضت جائحة كوفید حیث
مجتمعنا وفاقمتھا. فالتشرد ما زال تحدیًا متربعًا أمام والیتنا بأسبابھ المتعددة كالصحة السلوكیة واضطرابات العودة إلى المكان  

 وكذلك المحددات االجتماعیة والبیئیة للفقر واالختالف العرقي والتعلیم، والصدمات النفسیة واإلدمان،
 

أدت األزمة الحالیة إلى موجات كبیرة من زعزعة االستقرار االقتصادي والتي تضرر منھا سكان الوالیة األكثر عرضة   وحیث
وطول مدتھ وتكراره. والنجاح في ھذا یتطلب لفقدان المسكن. وذلك یستلزم تعزیز شبكات األمان بوالیتنا للحد من زیادة التشرد 

 تنسیق الجھود الحكومیة بشكل یسھل حصول السكان على الموارد التي تقضي على التشرد كلیًا.
 

إن ھذه فرصة عظیمة لالعتماد على األساس الذي بنتھ "لجنة القضاء على الفقر في إلینوي" ولتنفیذ الحلول القویة وحیث 
 للتشرد. وإن إرث والیة إلینوي لألجیال القادمة ھو أن تكون والیة تحترم كرامة اإلنسان وحق الجمیع في المسكن،والمستدامة 

 
شخص بال مسكن في الیوم العادي، منھم أسر ومحاربین قدامى وشباب یعیشون بال ذویھم،   10000ن إلینوي بھا نحو وحیث إ

 ، 2019ارة اإلسكان في ینایر التابع لوز Continuums of Careوفق تقریر نظام 
 

وفق  2018-2017طالبًا من طالب المدارس العامة من فقدان المسكن على مدار العام الدراسي  52978عانى نحو وحیث 
في  44875في فنادق/نزل و 2037في مالجئ و 5140طالبًا بال مأوى و 467تقریر وزارة التعلیم. من ذلك العدد كان ھناك 

الفرد بالغ أو أكثر باإلضافة إلى رب األسرة والزوج(ة) أو الشریك(ة)، مثل طفل بالغ یعیش في منزل أو  یقیم معسكن مشترك ( 
 ،أسرتان مرتبطان أو غیر مرتبطتان یقیمان معًا في بیت واحد أو والد(ة) مقیم(ة) مع طفل بالغ)

 
التي أجرتھا جامعة إلینوي وشیكاغو وجنوب   19-تشیر تقدیرات دراسة أزمة الطرد من المساكن أثناء جائحة كوفید وحیث

  أسرة مستأجرة محدودة الدخل بھا فرد على األقل عامل في قطاع متضرر من الجائحة، 414000إلینوي أنھ كان ھناك 

بسبب األثر االقتصادي  2019، وھذا ثالثة أضعاف عام 2021حالة طرد في عام  60000تشیر التوقعات إلى وقوع   وحیث
 للجائحة وانتھاء مدة إمھال الطرد، بحسب مختبر دراسات الطرد في جامعة برینستون، 

 



تضرر أصحاب البشرة الملونة أكثر من غیرھم من الجائحة. فمجتمعات الملونین التي تعرضت للحرمان على مدى   وحیث
لتي قوضت استقرارھا المالي وأمنھا السكني تجد نفسھا اآلن في مواجھة صعوبات متفاقمة بسبب  تاریخ طویل من العنصریة ا

الجائحة. ولذلك یجب أن تشمل برامج وسیاسات الوقایة من التشرد وسیاسات األمن السكني وتعطي األولویة إلطار عمل مراع 
 لألعراق وسیاسة عادلة في اتخاذ القرار، 

 
ال بد أن یشمل التعافي من الجائحة منھجیات مبتكرة وطویلة األمد لدعم المعرضین لفقدان المسكن كنتیجة مباشرة   وحیث

للجائحة، إضافة إلى المشردین تشردًا دائًما. وألن التشرد ناتج عن مجموعة معقدة من المشاكل منھا الصحة النفسیة والعقلیة 
وابق النظام اإلصالحي وصدمات العنف، فالتغییر المنھجي للقضاء على التشرد  واضطرابات اإلدمان والفقر والعنصریة وس

یستلزم درجة عالیة من التنسیق والتعاون بین الحكومة الفیدرالیة وحكومة الوالیة والحكومات المحلیة إضافة إلى القطاع  
 الخاص واألطراف الخیریة،

 
) على إلزام ھیئة الخدمات البشریة بإنشاء برنامج للمساعدة ILCS 70 310ینص قانون الوقایة من التشرد في إلینوي (وحیث 

والوقایة من تشرد العائالت وذلك لتحقیق استقرار األسر في منازلھم الحالیة وتقلیل مدة إقامة األسر في مالجئ الطوارئ  
 ومساعدتھا على تأمین المسكن المیسور المؤقت أو الدائم،

) لتوجیھ الرؤیة االستراتیجیة للوالیة  ILCS 60  15وقایة الشباب من التشرد في إلینوي (صدر قانون اللجنة الفرعیة ل وحیث
 إلى الوقایة من التشرد بین الشباب الخارجین من أنظمة الرعایة الحكومیة في الوالیة،

إن تشكیل فرقة عمل مشتركة بین الوكاالت ومجلس استشاري مجتمعي على مستوى الوالیة وسیلة ھامة وفعالة في   وحیث
التخطیط للحد من التشرد ودعم السكان واألسر التي تعیش بال مسكن، وذلك بناء على التنسیق المشترك بین الوكاالت الذي بدأ  

یة لھذا الھدف المشترك وذلك في ظل إعطاء األولویة للشراكات المجتمعیة  لمواجھة الجائحة وجمع الموارد الحكومیة بالوال 
لوضع الحلول وتنفیذھا، استنادًا إلى المعرفة الدقیقة باألصول كسلطات اإلسكان المحلیة وشبكات استمراریة الرعایة  

)continuum of care،ومنظمات دعم اإلسكان ( 
 

إلینوي، بمقتضى السلطة التنفیذیة المخولة لي بموجب المادة الخامسة من دستور   أمرت أنا جیھ بي بریتزكر حاكم بناء علیھ،
 )، بما یلي:Article V of the Constitution of the State of Illinoisالوالیة (

 
 تؤسس فرقة عمل مشتركة بین الوكاالت بشأن التشرد في إلینوي ("فرقة العمل"). .1

 
 التشرد ("المجلس االستشاري المجتمعي"). یؤسس مجلس استشاري مجتمعي بشأن  .2

 
("الھیئة") ویتبع إداریًا   IDHSتأسس منصب رئیس شؤون التشرد بالوالیة وسیكون مكتبھ في ھیئة الخدمات البشریة  .3

ألمین الھیئة. یتولى رئیس شؤون التشرد رئاسة فرقة العمل والرئاسة المشتركة للمجلس االستشاري المجتمعي ویقود  
املة التي تقوم بھا الوالیة للحد من التشرد واإلیداع غیر الضروري بمؤسسات الرعایة في الوالیة ویعمل  الجھود الش

على تحسین نواتج الصحة والخدمات البشریة للسكان الذین ھم بال مسكن وتقویة شبكات األمان المساھمة في 
تحدث الرسمي عن شؤون الوقایة من  االستقرار السكني.  یقوم رئیس شؤون التشرد بدور واضع السیاسات والم

التشرد، ومن مھامھ تنسیق الجھود المشتركة بین الوكاالت من خالل التشریعات والقواعد والمیزانیات والتواصل مع 
 الجمعیة العامة لوالیة إلینوي والقادة الفیدرالیین والمحلیین بشأن ھذه المسائل الھامة.

 
 تشرد أربع مرات على األقل سنویًا ومھامھا كاآلتي:تجتمع فرقة العمل برئاسة رئیس شؤون ال .4

a.  وتستھدف التصدي   2022مارس  30تخطیط ووضع خطة خاصة بالوالیة ترفع إلى الحاكم والجمعیة العامة قبل
للتشرد واإلیداع غیر الضروري بمؤسسات الرعایة بھدف القضاء على التشرد وتحسین نواتج الصحة والخدمات 

 ھم بال مسكن وتقویة شبكات األمان المساھمة في االستقرار السكني. البشریة للسكان الذین
b.   التوصیة بما یلزم من السیاسات واللوائح التنظیمیة وتغییرات الموارد لتحقیق األھداف والغایات المنصوصة في

 خطة الوالیة.
c.  عامة.القیام بدور المدافع عن حقوق المشردین في أوساط الجھات الحكومیة والوالیة 



d.   ،توفیر القیادة والتعاون مع الجھات الواضعة والمنفذة للخطط المحلیة الرامیة إلى القضاء على التشرد في إلینوي
 وذلك یشمل دون أن یقتصر على المجلس االستشاري المجتمعي وأعضائھ. 

e. وإرشاد توصیات   الدعوة واالجتماع مع األطراف المعنیة والعمالء والمدافعین عن الحقوق عند اللزوم إلثراء
 السیاسات التي تقوم بھا فرقة العمل.

f. .التوصیة بالموارد الالزمة للتنفیذ الناجح والرقابة على التنفیذ 
g.   توصیة وتعزیز التعاون المشترك الفعال بین الوكاالت وتكامل النظم لتوحید الجھود، وھذا یشمل التنسیق مع

لقضاء على الفقر ولجنة القضاء على الجوع في إلینوي بشأن اللجنة الفرعیة لوقایة الشباب من التشرد ولجنة ا
 صیاغة توصیات السیاسات المتعلقة بالعالقة بین التشرد والفقر.

h.   التوصیة بما یلزم من السیاسات واللوائح التنظیمیة وتغییرات توزیع الموارد، وإصدار توصیات الرقابة التي
المستدام، وصیاغة عروض وتوصیات محددة للعمل ترفع إلى الحاكم والجمعیة تضمن المساءلة والنتائج والنجاح 

 العامة.
i.  2022دیسمبر  1دیسمبر من كل عام بدایة من  1إعداد تقریر سنوي یرفع إلى الحاكم والجمعیة العامة قبل 

المجلس  یلخص أنشطة الفرقة والتقدم المحرز في الحد من التشرد والقضاء علیھ في إلینوي ویلخص توصیات
االستشاري المجتمعي وتوصیات وإجراءات فرقة العمل في مواجھة التشرد واإلفادة بالنواتج والتدابیر المتعلقة  

 بالتشرد.
 

تتألف عضویة فرقة العمل من مسؤولین كبار بالجھات الحكومیة في الوالیة ممن لھم صلة بالقضاء على التشرد   .5
 شرد.یعینھم الحاكم بالتشاور مع رئیس شؤون الت

a.  :تتألف عضویة فرقة العمل من 
i.  .رئیس شؤون التشرد، ویتولى رئاسة فرقة العمل 
ii. .عضو یمثل ھیئة التنمیة اإلسكانیة في إلینوي 
iii. .عضو یمثل ھیئة الخدمات البشریة بإلینوي 
iv. .عضو یمثل ھیئة الرعایة الصحیة وخدمات األسرة بإلینوي ذو خبرة في شؤون أنظمة الرعایة الصحیة 
v.  یمثل مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ذو خبرة في برامج التعلیم المقدمة للطالب واألسر التي تعیش عضو

 بال مسكن. 
vi.   عضو یمثل مجلس التعلیم العالي بإلینوي ذو خبرة في برامج التعلیم المقدمة للطالب واألسر التي تعیش

 بال مسكن.  
vii. رامج التعلیم المقدمة للطالب واألسر التي عضو یمثل مجلس الكلیات المجتمعیة بإلینوي ذو خبرة في ب

 تعیش بال مسكن.
viii.  .عضو یمثل إدارة اإلصالحیات بإلینوي 
ix. .عضو یمثل إدارة شؤون المحاربین القدامى بإلینوي 
x. .عضو یمثل إدارة خدمات الطفل واألسرة بإلینوي 
xi.  .عضو یمثل ھیئة الصحة العامة بإلینوي 
xii.  .عضو یمثل ھیئة رعایة المسنین بإلینوي 
xiii. و یمثل دائرة قضاء األحداث بإلینوي. عض 
xiv. .عضو یمثل ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة بإلینوي ذو خبرة في شؤون تطویر القوى العاملة 
xv. .عضو یمثل ھیئة تأمین العمل بإلینوي 
xvi.  .عضو یمثل شرطة والیة إلینوي 
xvii.  توصیة رئیس الفرقة، یجوز تعیین عضو واحد من كل ھیئة حكومیة أخرى في الوالیة، بناء على

 حسبما یقتضیھ عمل الفرقة. 
 

یجتمع المجلس االستشاري المجتمعي أربع مرات على األقل كل عام للمناقشة وتقدیم التوصیات لفرقة العمل في شأن   .6
التشرد واإلیداع غیر الضروري بمؤسسات الرعایة بھدف القضاء على التشرد وتحسین نواتج الصحة والخدمات 

 ن الذین ھم بال مسكن وتقویة شبكات األمان المساھمة في االستقرار السكني.البشریة للسكا



 
تتألف عضویة المجلس االستشاري المجتمعي من أطراف معنیة متنوعة تمثل السكان واألھداف الواردة في ھذا األمر  .7

ات المجتمعات الحضریة  التنفیذي یعینھم الحاكم.  على أن تتنوع العضویة وتكون من مناطق مختلفة حتى تمثل احتیاج
والریفیة والضواحي من كل أنحاء الوالیة.  ولرئیس المجلس بحكم منصبھ أن یضم أعضاء من أي ھیئة حكومیة 

 حسبما یراه ضروریًا، على أال یكون لھم حق التصویت في المجلس.
a. :تتألف عضویة المجلس االستشاري المجتمعي من 

i. كة للمجلس مع عضو آخر من األعضاء المبینین أدناه، رئیس شؤون التشرد ویتولى الرئاسة المشتر
 ویقوم الحاكم بھذا التعیین.

ii.   ثالثة أعضاء ذوي تجربة حیاتیة، وھذا قد یشمل دون أن یقتصر على السجناء السابقین وقدامى
 عاًما). 25و 16المحاربین والشباب (بین 

iii. .عضو یمثل ذوي اإلعاقات 
iv. .عضوین من القطاع الخیري الخاص 
v. ثل إحدى منظمات دعم الصحة السلوكیة العاملة على مستوى الوالیة. عضو یم 
vi. .عضو یمثل إحدى منظمات دعم اإلسكان العاملة على مستوى الوالیة 
vii.  عضوین على األقل یمثالن الجھة المحلیة لنظامContinuums of Care . 
viii.  المقاطعة).ثالثة أعضاء على األقل یمثلون الوحدات الحكومیة المحلیة (البلدیة أو 
ix.  عضوین عمومیین ممن یحتمل أن یكونا مستوفیین لشروط التأھیل الخاصة باألعضاء المعینین اآلخرین

 أو غیر مستوفیین لھا.
 

على فرقة العمل والمجلس االستشاري المجتمعي السعي إلى العمل بتوافق اآلراء، على أنھ یجوز لھما اعتماد التدابیر   .8
 وإصدار التوصیات بناء على تصویت أغلبیة األعضاء الحاضرین ما دام لكل منھما نصاب قانوني. 

 
جیھات الحاكم ومدة عضویتھم ثالث سنوات.  یقوم أعضاء فرقة العمل والمجلس االستشاري المجتمعي بالعمل وفق تو .9

إذا شغرت إحدى العضویات ألي سبب كان، یعین الحاكم عضًوا خلفًا تسري عضویتھ على الفور وحتى انتھاء مدة  
العضویة المقدرة بثالث سنوات.  ویستمر العضو في الخدمة حتى یعین خلفًا لھ أو یعاد تعیینھ شریطة أن یظل مؤھًال 

 غلھ. للمقعد الذي یش
 

تخضع جمیع أعمال فرقة العمل والمجلس االستشاري المجتمعي باإلضافة إلى أي لوائح داخلیة أو سیاسات أو   .10
) وقانون االجتماعات  .ILCS 140/1 et seq  5إجراءات تتبناھا الفرقة أو المجلس ألحكام قانون حریة المعلومات (

تفسر على أنھا تمنع سریان القوانین األخرى على الفرقة  ).  وھذه الفقرة ال  .ILCS 120/1 et seq  5المفتوحة (
 والمجلس وأنشطة كل منھما. 

 
 تقدم ھیئة الخدمات البشریة بإلینوي الدعم اإلداري لفرقة العمل والمجلس االستشاري المجتمعي. .11

 
بالوالیة.  ال یغیر  ال یفسر أي نص في ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون أو الئحة فیدرالیة أو خاصة  .12

أي نص في ھذا األمر التنفیذي أو یؤثر على السلطات القانونیة القائمة ألي ھیئة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ 
 إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي جھة حكومیة تابعة للوالیة، ما لم ترد في شأنھ إشارة خاصة في ھذا األمر التنفیذي. 

 
 یذي محل أي نص مخالف لھ من أي أمر تنفیذي سابق.یحل ھذا األمر التنف .13

 
إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي من أي محكمة ذات اختصاص فال یؤثر ھذا البطالن على   .14

 النفاذ والسریان الكاملین لبقیة األحكام.  فأحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام مستقلة.
 

 التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة ویظل نافذًا حتى یصدر قرار بإلغائھ.یعمل بھذا األمر  .15



 
 

  
                                           

 جیھ بي بریتزكر، الحاكم  

 
 2021سبتمبر/أیلول،  3صادر عن الحاكم بتاریخ 

 2021سبتمبر/أیلول،  3مقدم من سكرتیر الوالیة في 
 


