
 

 

 

 

 

 

 

 

 29-2021األمر التنفیذي           2021نوفمبر،  1

 األمر التنفیذي الخاص بتنفیذ نھج شامل
 للحد من عنف األسلحة الناریة في والیة إلینوي

إن عنف األسلحة الناریة یعد أزمة عامة یلزمھا اھتمام مشترك من واضعي السیاسات ومقدمي خدمات الرعایة االجتماعیة   حیث
 والصحة النفسیة والمنظمات المجتمعیة والسكان في جمیع أنحاء الوالیة،

اح نتیجة حوادث إطالق النار أو باآلثار إن عنف األسلحة الناریة یفتك بالمجتمعات في كل أنحاء الوالیة، سواء بإزھاق األرو وحیث
 الضارة الطویلة المدى للصدمات التي یتعرض لھا ضحایا الحوادث وشھودھا وسكان المجتمع عامة، 

یؤدي العنف المسلح إلى حصیلة كبیرة من اإلصابات والوفیات التي یمكن تفادیھا والتي تؤثر على الصحة االجتماعیة والوضع  وحیث
 ھذه الوالیة،  االقتصادي لسكان

تعترف والیة إلینوي بأن عنف األسلحة الناریة یضر بمجتمعات السود والالتینیین وسائر مجتمعات الملونین أكثر من غیرھم  وحیث
 وذلك بسبب العنصریة الممنھجة،

إن التعرض للعنف یقف عقبة في طریق تنمیة الشباب ویضر بالصحة البدنیة والنفسیة ویفاقم احتماالت السلوكیات الخطرة  وحیث
 كاحتمال ارتكاب العنف في المستقبل،

) إلى تبني نھج مسترشد بصدمات العنف لتالفي األسباب الجذریة للعنف في APHAدعت جمعیة الصحة العامة األمریكیة ( وحیث
 یات المتحدة، الوال

العنف من منظور النھج المسترشد بالصدمات أكثر من مجرد تصرف من "شخص سيء" ولكنھ یعتبر ناتًجا صحیًا سلبیًا  یعتبر وحیث 
 سببھ ھو التعرض للعدید من عوامل الخطر ومنھا الصدمات ذات الطابع النظامي والمؤسسي،

الوالیة والجھات الفیدرالیة إلى تبني النھج دعت جمعیة الصحة العامة األمریكیة الجھات الحكومیة بالمقاطعات المحلیة و وحیث
  الصحیة العامة الواعدة المعتمدة على األدلة للوقایة من العنف واالستثمار في ھذه النھج وتوسیعھا ودعمھا،

وذلك عن طریق الدراسة المنھجیة   إن تبني النھج الصحیة العامة من العوامل الفعالة في الحد من عنف وجرائم األسلحة الناریة وحیث
 لبیانات العنف المسلح ومحدداتھ بھدف تركیز الجھود وإرشاد البرامج والخدمات وإرشاد التغییر في السیاسات،

إن العاملین في الصحة والممرضین ومرشدي المرضى ومنسقي خدمات المرضى دائًما على علم بحاالت العنف المحتملة في  وحیث
 السكنیة قبل أن تتحول إلى أعمال عنف مسلح بوقت طویل، البیوت واألحیاء 

الجرائم  إن مشاركتھم في برامج التدخل القائمة على األدلة للوقایة من العنف في المجتمعات المحلیة أثبتت جدواھا في تقلیل  وحیث
 ،بالمائة 60بنسبة كبیرة وصلت إلى 

ال بد من وضع أصوات الفئات األكثر تضرًرا من العنف المسلح في االعتبار عند وضع السیاسات واإلجراءات الخاصة بالحد  وحیث
  من العنف،

إن والیة إلینوي ملتزمة بتنفیذ التدخالت المسترشدة بصدمات العنف والعادلة والفوریة والطویلة المدى في المجتمعات األكثر  وحیث
 المسلح،  تضرًرا من العنف

إن والیة إلینوي ملتزمة بتوفیر جمیع الموارد الالزمة للحد من العنف المسلح والحفاظ على الوالیة خالیة من األسلحة الناریة   وحیث
 غیر المرخصة، 

https://giffords.org/wp-content/uploads/2019/01/Healing-Communities-in-Crisis.pdf


) بالشراكة مع ھیئة الخدمات البشریة (وسیشار إلیھا بـ"الھیئة") ھي الجھة IDPHإن ھیئة الصحة العامة في إلینوي ( وحیث 
) بھدف حصر المجتمعات ذات معدالت  /ILCS 165 410المسؤولة عن تنفیذ قانون أبحاث األسباب الجذریة للجریمة والعنف (

 لجریمة والعنف،العنف المرتفعة ووضع أولویات تمویالت الوالیة الرامیة إلى تالفي األسباب الجذریة ل

) على مدى العامین الماضیین بقیادة الجھود المشتركة المتعددة ICJIAقامت ھیئة معلومات العدالة الجنائیة في إلینوي ( وحیث
  سنوات للقضاء على العنف في أنحاء الوالیة،  4القطاعات لتنسیق خدمات الوقایة من العنف ووضع خطة مدتھا 

ن عنف األسلحة الناریة (وسیشار إلیھ بـ "المكتب") بمقتضى قانون إعادة تصور السالمة العامة  تم إنشاء مكتب الوقایة م وحیث
)Reimagine Public Safety Act (430 ILCS 69/35 (وسیشار إلیھ بـ "القانون")، وحیث یتبع المكتب الھیئة ویھدف إلى ((

 ي أنحاء الوالیة، التصدي لمشكلة العنف المسلح الذي یضر بالصحة والسالمة العامة ف

 Article V of the Constitutionوبموجب السلطات المخولة لي بمقتضى المادة الخامسة من دستور والیة إلینوي ( ،بناء علیھ
of the State of Illinois :بصفتي حاكم الوالیة، وبموجب القانون، أصدرُت األمر التالي ( 

I. تنفیذ قانون إعادة تصور السالمة العامة ومكتب الوقایة من عنف األسلحة الناریة  

 Reimagine Publicتخول الھیئة بتوفیر ما یلزم من موارد الوالیة لتنفیذ قانون إعادة تصور السالمة العامة (المادة األولى: 
Safety Act    .( 

تقوم الھیئة من خالل مكتب الوقایة من عنف األسلحة الناریة بإشراك الھیئات األخرى التابعة لحكومة الوالیة والبلدیات المادة الثانیة:  
والوحدات األخرى بالحكومات المحلیة التي تشمل دون أن تقتصر على جھات إنفاذ القانون والجامعات ودوائر الحدائق والمكتبات  

مجالس تطویر القوى العاملة المحلیة في جھود القضاء على العنف المسلح والحد من تعرض السكان وإدارات الصحة العامة المحلیة و 
الذین یعیشون في المجتمعات األكثر تضرًرا في الوالیة للصدمات.  ویتعاون المكتب أیًضا مع المستشفیات والمنظمات الصحیة 

) والسجون DCEOة الصحة العامة وھیئة التجارة والفرص االقتصادیة (المجتمعیة في الوالیة وھیئة معلومات العدالة الجنائیة وھیئ
 )IDOC قانون أبحاث األسباب الجذریة للجریمة والعنف  ) في تنفیذ نھج صحي عام بھدف الحد من العنف المسلح بما یتوافق مع

) لتوفیر مراكز وخدمات Statewide Violence Prevention Planواالستناد إلى "خطة القضاء على العنف في أنحاء الوالیة" (
 للصحة العامة والسالمة العامة ورعایة الضحایا والتعافي من الصدمات.  

المادة الثالثة:  یتولى رئاسة المكتب التابع للھیئة أمین مساعد لشؤون العنف، ویتبع األمین المساعد في جمیع اإلجراءات التي یتخذھا  
 المكتب أمین الھیئة ومكتب الحاكم.

ادة الرابعة: یسترشد عمل األمین المساعد والھیئة والمكتب باألفراد األكثر تضرًرا من العنف المسلح، وذلك من خالل التوصیات الم
التي تجمعھا وتقدمھا بموجب القانون المجالس االستشاریة المحلیة (خارج شیكاغو) والجھات الرائدة المنظمة لجھود القضاء على  

و).  على أن یكون ھدف المكتب ھو دعم أي جھود تساعد في القضاء على العنف المسلح، مثل جھود العنف (داخل مدینة شیكاغ
 التحري ومنع انتقال العنف التي یقوم بھا اإلخصائیون المدربون. 

بالعلم، وتتم  المادة الخامسة: تسترشد األولویات واالستثمارات والتدخالت العاجلة التي یقوم بھا األمین المساعد والھیئة والمكتب 
). على أن ینظم المكتب مجموعة بحوث عنف األسلحة الناریة  FVRGمشاركتھا مع مجموعة بحوث عنف األسلحة الناریة (

)FVRG .ویضم فیھا خبراء من أقسام جامعات إلینوي متخصصین في مجال بیانات عنف األسلحة الناریة ( 

المادة السادسة: تستعین الھیئة بمؤسسة أكادیمیة تساعدھا في البحوث وجمع البیانات وتحلیلھا وتخزینھا وفي المھام اإلداریة العامة. 
یة تحسین الطرق المتبعة وتوسیعھا وتكییفھا وتغییرھا بھدف االستثمار في الجھود وتقوم ھذه المؤسسة بأعمال البحث والتقییم في كیف

األكثر فاعلیة وتعزیزھا، وتحدید أھم المنھجیات التي تؤثر في اآلثار السلبیة المتعددة (على سبیل المثال، القضاء على العنف وتعاطي 
 المخدرات أو الحد منھا).

ات مقدمة خدمات المساعدات التقنیة والتدریب للعمل مع المنظمات المجتمعیة على وضع وتنفیذ المادة السابعة:  تحدد الھیئة الجھ
 الخدمات ذات المستوى الجید لتالفي العوامل المساھمة في عنف األسلحة الناریة بالمناطق المحلیة.

) وإدارة خدمات الطفل واألسرة HFSاألسرة (المادة الثامنة:  تقوم الھیئة حسب االقتضاء بالعمل مع إدارة الرعایة الصحیة وخدمات 
)DCFS) وإدارة السجون (IDOC  وكذلك قسم الصحة النفسیة بالھیئة نفسھا، على تعزیز موارد الصحة النفسیة الموجودة ،(

ارد  وتزویدھا وتحسینھا للمساعدة في تعافي متضرري العنف المسلح من الصدمات.  وھذه الموارد قد تشمل دون أن تقتصر على مو
الخدمة االجتماعیة المستخدمة في الوقایة من االنتحار واالنضمام إلى العصابات وانعدام األمن الغذائي وتفاوت الدخل وانعدام األمن 

المالي والسكني والتورط الجنائي المتكرر. وعلى المكتب تسھیل خدمات الوساطة وحمایة الطفل وإدارة األزمات وإیصال األفراد لھذه 
 حسب الحاجة. الخدمات، 

المادة التاسعة: یدعم المكتب الجھود الالزمة إلنشاء قاعدة بیانات لرصد حوادث العنف في مجتمعات إلینوي. وھذه القاعدة ستمد  
منظمات القضاء على العنف ببیانات فوریة عن إصابات ووفیات األسلحة الناریة. كما یمكن استخدامھا في دعم الجھود الحكومیة 

طوارئ وسوف تضاف إلى مستودعات بیانات العنف الفیدرالیة والمحلیة الموجودة حالیًا، والتي منھا النظام الوطني  الستعدادات ال
والمعلومات المستمدة من ھذا العمل یجب أن تستخدم لتجھیز البیانات ).  CDCإلبالغ وفیات العنف التابع لمراكز مكافحة األمراض (

والتحلیالت التنبؤیة للحد من العنف المسلح في أنحاء المجتمعات المحلیة، مع التركیز خصوًصا على تحدید وسائل الحد من الفوارق 
 المتعلقة بالعنف.   



بإعداد وتعمیم موارد التثقیف والتدریب في المناطق التي ترى أنھا أكثر   المادة العاشرة:  تفوض الھیئة باإلضافة إلى تنفیذ القانون
المناطق تضرًرا من عنف األسلحة الناریة في الوالیة.  وقد تشمل ھذه الموارد دون أن تقتصر على رصد الشباب المعرضین للخطر 

 ظائف. وتقدیم خدمات تنمیة الشباب ومنھا دورات التدریب المھنیة وخدمات اإللحاق بالو

II. بند االستثناء   

ال یفسر أي نص في ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون أو الئحة فیدرالیة أو خاصة بالوالیة. ال یغیر أي نص في ھذا 
و إعادة  األمر التنفیذي أو یؤثر على السلطات القانونیة القائمة ألي ھیئة حكومیة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ إعادة تكلیف أ

 ھیكلة ألي ھیئة حكومیة. 

III. األوامر التنفیذیة السابقة  

 یلغي ھذا األمر التنفیذي أي نص مخالف لنصوصھ من أي أمر تنفیذي سابق.

IV. بند استقاللیة النصوص   

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي من أي محكمة ذات اختصاص فال یؤثر ھذا البطالن على النفاذ والسریان 
 الكاملین لبقیة األحكام. فأحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام مستقلة.

V. تاریخ النفاذ   

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.

 

 

      _______________________________________ 

 جیھ بي بریتزكر، الحاكم       
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