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  2021لسنة  21تعدیل األمر التنفیذي 
 الخاص بمحاربة التشرد في إلینوي 

 
 

فرقة العمل المشتركة بین الوكاالت بشأن التشرد (وسیشار إلیھا بـ "فرقة العمل")،  21-2021أسس األمر التنفیذي حیث 
 والمجلس االستشاري المجتمعي بشأن التشرد ("المجلس االستشاري")، ومنصب رئیس شؤون التشرد في الوالیة ("الرئیس")،
 

زعة االستقرار االقتصادي والتي أضرت بسكان الوالیة األكثر عرضة  إلى موجات كبیرة من زع 19أدت أزمة كوفید  وحیث
 لفقدان المسكن،  

 
 یلزم لوالیة إلینوي تعزیز شبكات األمان بوالیتنا للحد من التشرد والحد من طول مدتھ ومن تكرار حدوثھ،وحیث 

 
إن النجاح في تعزیز شبكات األمان یتطلب تنسیق الجھود الحكومیة بالوالیة بما یسھل حصول السكان على الموارد التي  وحیث 

 تقضي على التشرد كلیًا، 
 

ال بد أن تأخذ أي خطة مستھدفة للقضاء على التشرد في حسبانھا أیًضا أن یكون األشخاص الفارون من حوادث العنف  وحیث 
 تجار بالبشر مستوفین لتعریف التشرد الذي تنص علیھ وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة، األسري وضحایا اإل

 
، أمرت أنا جیھ بي بریتزكر حاكم إلینوي، بمقتضى السلطة التنفیذیة المخولة لي بموجب المادة الخامسة من دستور  بناء علیھ

)، 2021( 21بتعدیل آخر لألمر التنفیذي  )Article V of the Constitution of the State of Illinoisوالیة إلینوي (
 : على النحو التالي

I.  التعدیالت 

 على النحو التالي: 2021لسنة  21تعدل المادة الثالثة من األمر التنفیذي : رئیس شؤون التشرد في الوالیة  -أ

تأسس منصب رئیس شؤون التشرد بالوالیة ("الرئیس")، وسیكون مكتبھ في ھیئة الخدمات البشریة 
IDHS  .كما قررنا تأسیس مكتب الوقایة من التشرد والقضاء علیھ  ("الھیئة") ویتبع إداریًا ألمین الھیئة
تب") بغرض تسھیل تنفیذ الخطة االستراتیجیة والمبادرات. ویتولى الرئیس رئاسة المكتب  ("المك

یتولى الرئیس رئاسة فرقة العمل والرئاسة المشتركة للمجلس   ویكون مقر المكتب في الھیئة.
االستشاري المجتمعي ویقود الجھود الشاملة التي تقوم بھا الوالیة للحد من التشرد واإلیداع غیر  

روري بمؤسسات الرعایة في الوالیة ویعمل على تحسین خدمات الصحة والخدمات البشریة  الض
للسكان الذین ھم بال مسكن وتقویة شبكات األمان المساھمة في االستقرار السكني. كما یقوم رئیس  

شؤون التشرد بدور واضع السیاسات والمتحدث الرسمي عن شؤون الوقایة من التشرد، ومن مھامھ 
الجھود المشتركة بین الوكاالت من خالل التشریعات والقواعد والمیزانیات والتواصل مع تنسیق 

 الجمعیة العامة لوالیة إلینوي والقادة الفیدرالیین والمحلیین بشأن ھذه المسائل الھامة.

 

 على النحو التالي:    2021لسنة  21أ من األمر التنفیذي -4: تعدل المادة خطة الوالیة - ب



  30 2022یونیو،  1الحاكم والجمعیة العامة قبل  ع خطة خاصة بالوالیة ترفع إلى تخطیط ووض
التصدي للتشرد واإلیداع غیر الضروري بمؤسسات الرعایة بھدف القضاء   ، وتستھدف 2022مارس،

البشریة للسكان الذین ھم بال مسكن وتقویة   على التشرد نھائیًا وتحسین نواتج الصحة والخدمات 
 شبكات األمان المساھمة في االستقرار السكني.

 على النحو التالي:  2021لسنة  21ذي أ من األمر التنفی-7:  تعدل المادة المجلس االستشاري المجتمعي - ج

a. :تتألف عضویة المجلس االستشاري المجتمعي من 
i.  رئیس شؤون التشرد ویتولى الرئاسة المشتركة للمجلس مع عضو آخر من األعضاء المبینین

 أدناه، ویقوم الحاكم بھذا التعیین.
ii.  وھذا قد التشرد أو فقدان المسكن أو كلیھماثالثة أعضاء ذوي تجربة حیاتیة من تجارب ،

 25و 16(بین  یشمل دون أن یقتصر على السجناء السابقین وقدامى المحاربین والشباب
وإذا رفضت جھة عمل أي عضو من ھؤالء األعضاء أن تتحمل أجر حضوره عاًما).  

دوالر لكل اجتماع یحضره وعن التحضیر لھذا   100للمجلس، فیعوض العضو بمبلغ  
 االجتماع. 

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

 المعینین اآلخرین أو غیر مستوفیین لھا.

II. االستثناء  بند 

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

 إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي جھة.

III. السابقة التنفیذیة األوامر 

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

IV. النصوص  استقاللیة بند 

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. النفاذ  تاریخ 

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.

                                            
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم  

 2022مارس،  30صادر عن الحاكم بتاریخ: 
 2022مارس،  30مقدم لدى سكرتیر الوالیة بتاریخ: 

 
 
 


