
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعالن الحاكم للطوارئ 
 

صباًحا قام مسلح كان یختبئ فوق سطح أحد المباني بفتح النار على موكب    10:15حوالي الساعة    2022یولیو    4إنھ یوم    حیث
شخًصا وأرھب مئات    30سائر یحتفل بیوم االستقالل الوطني في ھایالند بارك بمقاطعة لیك، فقتل ستة أشخاص وأصاب أكثر من  

 اة بحیاتھم،الحاضرین الذین فروا لالختباء منھ والنج
 

شرطي إلى موقع إطالق النار وقاموا بحمایة الناس وأخذھم إلى أماكن آمنة وبدأوا فوًرا في البحث   100ھرع أكثر من    وحیث
 عن المشتبھ بھ، 

 
نجحت الشرطة بعد جھود التنسیق بین شرطة ھایالند بارك وإدارات الشرطة من عدة مناطق محیطة وشرطة والیة إلینوي    وحیث

 ، وما زالت الحادثة قید التحقیق، 2022یولیو  4الفیدرالیة في القبض على مشتبھ بھ مساء یوم  والشرطة
 

إن عائالت الضحایا السبع الذین فقدوا حیاتھم منھارة لفقدان ذویھم، كما یعاني ما یقرب من ثالثین مصابًا أشد المعاناة    وحیث
 للتعافي من إصاباتھم المروعة، 

 
واألحیاء    وحیث بارك  ھایالند  من سكان  الكثیر  وكذلك  والكبار  الصغار  الموكب من  الذین حضروا  الناس  من  الكثیر  تعرض 

 المحیطة بھا للصدمة النفسیة جراء الحادثة العنیفة التي عصفت باالحتفال المسالم بالعید الوطني للوالیات المتحدة األمریكیة، 
 

التكاتف من أجل تخطي ھذه الحادثة التي صعقت بالدنا والتعافي الطویل األمد للمجتمع  إن الجھود المتضامنة الستمرار    وحیث
 المحلي منھا ما زالت مستمرة، وأن الشفاء من الصدمة التي تسببت فیھا ھذه الحادثة المأساویة یستلزم الكثیر من الوقت والموارد، 
 

البشر  وحیث الخدمات  وھیئة  األمریكي  األحمر  الصلیب  ھیئة  حالیًا إن  تقدم  إلینوي  في  العامة  الصحة  وھیئة  إلینوي  في  یة 
الموكب وكذلك لكل من  لھ  الذي تعرض  العنف  والكثیر ممن فروا بحیاتھم من  النفسیة والدعم للضحایا وأحبائھم  االستشارات 

 تضرر من ھذه الحادثة العنیفة، 
 

المحلیة والمنظمات التطوعیة والمنظمات المجتمعیة تواصل   إن الكثیر من الھیئات الحكومیة على مستوى الوالیة والمناطق  وحیث
 المساعدة في جھود التعافي والشفاء، 

 
) بمساعدة المحال واألعمال التجاریة المحلیة على التعافي Business Recovery Centerیقوم مركز تعافي األعمال (  وحیث

 بعدما تعرضت األعمال أو العاملین فیھا للخسائر المالیة،  
 

ولما كان ما سبق، فإن الظروف الراھنة في مقاطعة لیك، وما حدث من خسائر في األرواح وإصابات لحقت بالعدید    وحیث إنھ
ا بمقتضى  طوارئ  حالة  تشكل  األفراد،  (   4لمادة  من  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون   Illinois Emergencyمن 

Management Agency Act ،( 

إن من سیاسات والیة إلینوي أن تكون مستعدة للتصدي ألي كوارث، وعلیھ فمن الضروري والالزم أن توفر الوالیة موارد    وحیث
 ان الوالیة،  حكومیة إضافیة من طرفھا لضمان الحفاظ على سالمة وأمن سك

 
 Section 7إن الظروف الراھنة تمثل مبرًرا قانونیًا بموجب المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (  وحیث

of the Illinois Emergency Management Agency Act  ،إلعالن حالة الطوارئ ( 
 

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

 المة والرفاه للشعب"، الدستور ھو "أن یكفل الدستور الصحة والس
 

وحرًصا على مساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤولة عن ضمان الصحة والرفاه والسالمة العامة، أعلن   بناء علیھ،
 أنا "جیھ بي بریتزكر" حاكم والیة إلینوي ما یلي:

 



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

وجھ التحدید مقاطعة "لیك" منطقة طوارئ. ویجیز ھذا اإلعالن ممارسة جمیع سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في المادة  
یئة إدارة الطوارئ في إلینوي، وتشمل ھذه السلطات دون أن تقتصر على سلطات الطوارئ المحددة المبینة  السابعة من قانون ھ

 أدناه. 
 

)  State Emergency Operations Planنوجھ ھیئة إدارة الطوارئ بتنفیذ خطة عملیات الطوارئ بالوالیة (  المادة الثانیة:
 ي التصدي للكارثة وتخطي أضرارھا. لتنسیق موارد الوالیة لدعم الحكومات المحلیة ف

 
للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ األخرى على النحو الذي     المادة الثالثة:

) التي  Illinois Procurement Codeیجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي، تعلق أحكام قانون المشتریات في إلینوي ( 
قد تمنع بأي حال من األحوال أو تُعوق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الكارثة إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون  

) المادة  وبمقتضى  الضرورة  اقتضت  إذا  للحاكم  ویجوز   Section 7(1) of the Illinois Emergencyالفیدرالي.  
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1 من قانون ھیئة إدارة الطوارئ أن یتخذ اإلجراءات التنفیذیة المناسبة ((

 لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى. 
 

الرابعة: (   المادة  الثالثة  الفقرة  السابعة  مادتھ  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون   Section 7(3) of the Illinoisبمقتضى 
Emergency Management Agency Act, 20 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.

 
اكم وفیما بینھا ومع السلطات المحلیة في وضع وتنفیذ االستراتیجیات  نوجھ جمیع ھیئات الوالیة بالتعاون مع الح   المادة الخامسة:

 والخطط الالزمة للتعامل مع الكارثة الراھنة والتعافي من آثارھا.
 

یساعد ھذا اإلعالن في طلب مساعدة الطوارئ أو الكوارث أو كلیھما من اإلدارة الفیدرالیة إذا تبین بعد إجراء    المادة السادسة:
 وشامل لألضرار أن التعافي المطلوب یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة.تقییم كامل 

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

 
 

فقد أمھرتھ بتوقیعي وختمتھ بالختم العظیم لوالیة   وإشھادًا على ما تقدم،
 إلینوي.

 

صدر في مقر الكابیتول بمدینة  
سبرینغفیلد في ھذا الیوم الموافق 

الثالث من شھر أغسطس من العام 
ألفین واثنین وعشرین میالدیة والعام 

مائتین وأربعة من تاریخ والیة 
 إلینوي.

 
 

 الحاكم       سكرتیر الوالیة 


