
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16-2021األمر التنفیذي                2021یولیو،  30

 األمر التنفیذي الخاص بتأسیس "مكتب المساواة" 

األوضاع  حیث   تصلح  التي  المنصفة  والسیاسات  األنظمة  بوضع  المساواة  بإحقاق  ملتزم  بریتزكر"  بي  "جیھ  الحاكم  أنا  إنني 
 االجتماعیة غیر العادلة من خالل النھوض بالتنوع والمساواة والشمول في جمیع الھیئات الحكومیة وفي السیاسة العامة، 

 انھا ومن التزامھا بالعدالة في المعاملة والمساواة في الخدمات بین جمیع السكان،إن والیة إلینوي تستمد قوتھا من تنوع سك  وحیث

إن غیاب المساواة لھ أثر مضاعف على المجتمعات كافة، ال سیما المجتمعات المتضررة أكثر من غیرھا من عدم المساواة   وحیث
 وغیاب العدالة البنائیة واالجتماعیة والمؤسسیة،

ل وبین جمیع  تسعى والیة إلینوي إلى تعزیز العدالة والمساواة ومحاربة التمییز والتحرش غیر المشروعین في أماكن العم وحیث
 السكان، 

 Chief) قد تأسس تابعًا لمكتب رئیس شؤون االمتثال (Chief Diversity Officerإن منصب رئیس شؤون التنوع (  وحیث
Compliance Office 2-2018) بمكتب الحاكم، وفقًا لألمر التنفیذي، 

حكومیة وأماكن عملھا بخدمة جمیع سكان الوالیة من المھم للغایة أن تضمن والیة إلینوي أن تضطلع ھیئات الوالیة الولما كان  
 في البرامج والخدمات واألنشطة العامة على النحو الذي یلتزم بالمساواة والشمول ومراعاة االعتبارات الثقافیة،

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

 النحو المبین أدناه: المادة األولى: تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تُعّرف المصطلحات التالیة على  



 

a.  یقصد بالمصطلح "ھیئة حكومیة بالوالیة" أي مكتب أو قسم أو وكالة أو إدارة أو لجنة أو ھیئة تتبع السلطة التنفیذیة
 لحكومة والیة إلینوي وتكون خاضعة لسلطة الحاكم. 

b. وظفین بدوام یقصد بمصطلح "موظف حكومي" جمیع المسؤولین والموظفین (ویشمل ذلك دون أن یقتصر على الم
كامل أو جزئي أو بالتعاقد) والمعیّنین (ویشمل ذلك دون أن یقتصر على المعینین بأجر وبدون أجر) وأي شخص  

 یشغل منصبًا مماثًال في أي "ھیئة حكومیة تابعة الوالیة". 

الثانیة: قررنا تأسیس "مكتب المساواة"( ) على أن یتبع مكتب الحاكم. ویعین الحاكم رئیس شؤون Office of Equityالمادة 
 ) رئیًسا لـ "مكتب المساواة". Chief Diversity Officerالتنوع (

إلى   المساواة والشمول سعیًا  إلینوي في  المبذولة لضمان ریادة  الوالیة  قیادة جھود  التنوع"  الثالثة: یتولى "رئیس شؤون  المادة 
ة والنظامیة التي یعاني منھا سكان الوالیة وتوفیر الفرص العادلة لجمیع من تقوم حكومة الوالیة  القضاء على المعوقات المؤسسی

 بخدمتھم وتوظیفھم. وفیما یلي مسؤولیات رئیس "مكتب المساواة": 
a.  .تولي قیادة المبادرات والتشریعات والسیاسات الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول في والیة إلینوي 
b. لمساواة في الوالیة والتصدي لھا.تحدید معوقات ا 
c.   .دعم جھود المساواة في أنحاء والیة إلینوي لضمان توفر الخدمات والموارد وتیسیرھا للجمیع 
d.   إنشاء بنیة أساسیة مستدامة وأنظمة وسیاسات وإجراءات محققة للعدالة ومتبنیة للتنوع والمساواة والشمول في جمیع

 الھیئات الحكومیة.
e.  .إعداد الموارد الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول وإتاحتھا للعامة، للموظفین الحكومیین والسكان 
f. .تنسیق الدورات التدریبیة الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول بما یعكس الممارسات المثلى 
g. ى الوالیة. وضع المعاییر والمقاییس لقیاس التقدم المحرز في التنوع والمساواة والشمول على مستو 
h.   .التعاون مع "مكتب االمتثال" التخاذ اإلجراءات الرادعة للتحرش والتمییز واالنتقام في جمیع ھیئات حكومة الوالیة 
i. .أداء المھام األخرى متى تقررت ضرورتھا لتحقیق األھداف المحددة في ھذا األمر التنفیذي 

یشارك جمیع الموظفین في تدریبات سنویة مركزة على التنوع والمساواة والشمول بناء على توجیھات "رئیس  المادة الرابعة:  
 مكتب المساواة". 

المادة الخامسة: نظًرا لتأسیس "مكتب المساواة" المستقل، قررنا إلغاء تأسیس منصب "رئیس شؤون التنوع" التابع "لمكتب شؤون  
 .  2-2018ة من األمر التنفیذي االمتثال" وفقًا للمادة الثالث

 المادة السادسة: یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق آخر.

المادة السابعة: إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي  
ن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطال

  السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 المادة الثامنة: یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة. 
     

 
             
                                                  
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         

 2021یولیو/تموز،  30صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021یولیو/تموز،  30مقدم من سكرتیر الوالیة في 


