
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17-2021األمر التنفیذي        2021أغسطس،  2

 األمر التنفیذي بإنشاء مكتب الترحیب في إلینوي 

 تسعى والیة إلینوي إلى أن تكون من الوالیات المرحبة باستقبال المھاجرین والالجئین،حیث 

إن المھاجرین ھم طالب ورواد أعمال وعلماء وعمال یشكلون شریحة من أھم المساھمین في قوى إلینوي العاملة   وحیث
 ومجتمعاتھا ونسیجھا االجتماعي والثقافي،

ملیون مھاجر، فتحتل بذلك المرتبة السادسة بین جمیع الوالیات األمریكیة من حیث عدد  1,8یقطن في والیة إلینوي  وحیث
 السكان المھاجرین، 

 % من قوتنا العاملة، 17,5% من سكان والیتنا و13,5یشكل المھاجرون وحیث 

ملیار دوالر من دخل األعمال، ویساھمون بأكثر من  2,8إن المھاجرین جزء أساسي من اقتصاد والیتنا، حیث ینتجون  وحیث
 ملیار دوالر سنویًا للضرائب الفیدرالیة والمحلیة،   21,4

یًا للوالیة من  إن المھاجرین والالجئین ناجحون في إعادة بناء حیاتھم ومساھمون مساھمات إیجابیة اجتماعیًا واقتصاد وحیث
   خالل إنعاش األحیاء السكنیة والمساھمة واإلضافة للحیویة الثقافیة لوالیتنا ومجتمعاتنا،

إنھ وبینما سیاسة الھجرة منصوص علیھا على المستوى الفیدرالي، فإن فوائد دمج المھاجرین ومعوقاتھ مشھودة على  وحیث
 مستوى الوالیات والمستوى المحلي،

تعترف والیة إلینوي بالعوائق الحالیة أمام مجتمعات المھاجرین وأنھا تصدت لذلك بزیادة االستثمار في خدمات   وحیث
 المھاجرین، 

الصحیة العامة التي تسببت في تفاقم مشكلة عدم المساواة المنھجي الموجودة   19قدمت والیة إلینوي في ظل أزمة كوفید  وحیث
 ،  19-مساعدات اإلیجار والمرافق والمعونات المالیة للمھاجرین غیر المستحقین لبرامج اإلغاثة الفیدرالیة أثناء جائحة كوفید

من أي وقت مضى إلى قیادة نظامیة وسیاسیة من الوالیات لحمایة حقوق المھاجرین  ھناك حاجة ملحة اآلن وأكثر  وحیث
 والالجئین ودعمھا،

 إنھ من الضرورة األخالقیة والمالیة أن ندعم صحة المھاجرین ورفاھیتھم وتحسین أحوالھم االقتصادیة واالجتماعیة،  وحیث

) لتعیین قادة Immigrant Impact Task Force Actقانون قوى عمل المھاجرین (   102أقرت الجمعیة العامة رقم    وحیث
من المھاجرین والالجئین للعمل في مختلف الھیئات مع أطراف معنیة خارجیة مھمتھا وضع االستراتیجیات لضمان أن تكون  

 إلینوي والیة أكثر ترحیبًا، 

تزمة بوضع وتنفیذ منھجیة وخطة عمل شاملة لضمان تحسین الممارسات الحكومیة والسیاسات العامة إن والیة إلینوي مل وحیث
 والبرامج في جمیع القطاعات الحكومیة، 



   
 

   
 

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

 
 تأسیس مكتب الترحیب في إلینوي  .1

 
) ویعمل تحت إشراف  IDHSتبعیة ھیئة الخدمات البشریة (یتأسس "مكتب الترحیب في إلینوي" ویكون تحت إدارة و

 مكتب الحاكم وأمین ھیئة الخدمات البشریة.  
 

 والمسؤولیات التالیة:  یتولى "مكتب الترحیب في إلینوي" المھام والسلطات 
 

A.   عقد اجتماعات األطراف المعنیة الداخلیة والخارجیة ورئاستھا لتنسیق ووضع خطط السیاسات والممارسات بھدف
جعل والیة إلینوي أكثر ترحیبًا ومساواة للمھاجرین والالجئین، وھذا یشمل دون أن یقتصر على تنفیذ قانون قوى  

 ن األخرى المعنیة. ) والقوانیImmigrant Impact Task Force Actعمل المھاجرین (
B.   وتحلیلھا ودراستھا  والالجئون  المھاجرون  منھا  یعاني  التي  والسكانیة  االقتصادیة  والمشاكل  المسائل  تحدید 

 ومعالجتھا لتحسین خدمة جالیات المھاجرین والالجئین.
C. ئین، ومن ضمن تقدیم التوصیات للحاكم بشأن السیاسات المتعلقة بالمسائل المؤثرة سلبیًا على المھاجرین والالج

 التوصیات استراتیجیات القضاء على موانع التوظیف وتحسین الصحة وتعزیز الخدمات االجتماعیة.
D.  التعاون مع الھیئات الحكومیة التي یحددھا مكتب حاكم الوالیة ضمن الجھود المبذولة بین الھیئات لضمان توفیر

ئین في الوالیة بھدف تعزیز قدرتھم على الصمود  وتسھیل الخدمات الضروریة والدعم لجالیات المھاجرین والالج
 والتعافي.

E.  إعداد وتنفیذ حمالت التوعیة والموارد المجتمعیة المساعدة وعملیات جمع البیانات لضمان توفیر الخدمات والبرامج
 التي تستحقھا جالیات المھاجرین والالجئین على المستوى الفیدرالي وداخل الوالیة. 

F.  یحققھا المھاجرون والالجئون في إلینوي واالحتفال بھا. تشجیع النجاحات التي 
 

 إنشاء منصب "زمیل الھجرة المسؤول" .2
 

یُعیّن الحاكم "زمیل الھجرة المسؤول" الذي یعمل تحت إشراف أمین ھیئة الخدمات البشریة ویكون مقر مكتبھ داخل 
رحیب" في جمیع أعمالھ، بدعم من ھیئة  ھیئة الخدمات البشریة. ویتولى "زمیل الھجرة المسؤول" رئاسة "مكتب الت

  الخدمات البشریة ومكتب الحاكم. 
 

 بند االستثناء  .3
 

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 األمر التنفیذي أو یؤثر على السلطات القانونیة القائمة ألي ھیئة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ  

 ة تابعة للوالیة، ما لم ترد في شأنھ إشارة خاصة في ھذا األمر التنفیذي. إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي جھة حكومی
 

 األوامر التنفیذیة السابقة .4
 

 یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف لھ من أي أمر تنفیذي سابق.
  



   
 

   
 

 
 بند استقاللیة النصوص  .5

 
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.
 

 تاریخ النفاذ  .6
 

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.
 

             
                                                  
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         

 2021أغسطس/آب،  2صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021أغسطس/آب،  2مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


