
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-2022 التنفیذي األمر

 2-2022 التنفیذي األمر
 الرئیسیة  والموارد الحیویة التحتیة البنیة بحمایة والتزامھ بالوالیة المشترك التحلیل مركز إنشاء

والفیدرالیة والشركاء من القطاع الخاص أحد أكبر یظل التبادل الفوري للمعلومات بین الجھات المحلیة والمركزیة بالوالیة  حیث
 التحدیات الجسیمة التي تؤثر على األمن الوطني،

تشكل التھدیدات اإللكترونیة خطرا على سكان إلینوي على المستوى الشخصي والمھني والمالي وتھدد األمن واالقتصاد  وحیث
 في الوالیة، 

لموارد األساسیة اعتمادا كبیرا على تكنولوجیا المعلومات للتحكم في األنظمة  تعتمد قطاعات البنیة التحتیة الحیویة وا وحیث
المعقدة كخطوط إمدادات المرافق العامة الرئیسیة والرعایة الصحیة واالتصاالت والنقل والخدمات المالیة واألنشطة الصناعیة  

 والتعلیم والبحث والسالمة العامة،

 والموارد األساسیة تتجاوز قدرات أي جھة بمفردھا وتتطلب نھًجا استباقیًا،  إن حمایة البنى التحتیة الضروریة وحیث

تقتضي صالحیات وأدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بالبنیة التحتیة والموارد الرئیسیة شراكة تعاونیة بین القطاعین  وحیث
 العام والخاص تشجع توحید الجھود،

 Intelligence Reform and Terrorism Preventionومكافحة اإلرھاب ( إنھ ووفقًا لقانون إصالح االستخبارات  وحیث
Act of 2004  یوجھ رئیس الوالیات المتحدة والكونجرس بتھیئة البیئة المواتیة لمشاركة المعلومات داخل الحكومة الفیدرالیة (

بادل معلومات األمن الوطني ومعلومات  وفیما بین الجھات الفیدرالیة والمركزیة بالوالیات والمحلیة والقطاع الخاص لتسھیل ت
 اإلرھاب ومعلومات جھات إنفاذ القانون المتعلقة باإلرھاب، 

للكونجرس عبر مكتب مدیر االستخبارات الوطنیة خطة   2006في نوفمبر/تشرین الثاني  16قدم رئیس الوالیات المتحدة  وحیث
ت إلنشاء شبكة متكاملة لمراكز الدمج في الوالیات والمناطق  تنفیذیة إلنشاء بیئة لمشاركة المعلومات كانت جزءا من الدعوا

 الحضریة الكبرى،

یجوز إلدارة الشؤون العسكریة التي تشرف علیھا ھیئة األمن الوطني ویدعمھا مكتب الحرس الوطني أن تعمل كآلیة  وحیث
لمعلومات وتتمكن من التخطیط واالستعداد یمكن للجھات المعنیة بالوالیات أن تقیم معھا الشراكات وتسھل معھا تنسیق مشاركة ا

 لحمایة البنیة التحتیة بصورة مشتركة والذین یتم دمج جھودھم في استراتیجیة فیدرالیة شاملة لعملیات األمن الوطني،

إن من أھم سیاسات والیة إلینوي االستعداد للكوارث ومنعھا بقدر اإلمكان وذلك یشمل دون أن یقتصر على الكوارث   وحیث
 ناجمة عن األسباب التكنولوجیة، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات شعب الوالیة،ال

إنھ وفي سبیل حمایة أمن واقتصاد الوالیة، فإنھ من الضروري أن تبذل حكومة الوالیة الجھود المشتركة بین الجھات   وحیث
 یز األمن اإللكتروني في الوالیة، المعنیة من الحكومة والقطاع الخاص والجیش والجھات البحثیة واألكادیمیة لتعز

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

I. إلینوي  في المشترك التحلیل مركز إنشاء 

یتم إنشاء مركز تحلیل مشترك یتبع ھیئة الشؤون العسكریة في إلینوي. یتم تشكیل مركز التحلیل المشترك بإلینوي 
وإدارتھ على النحو المنصوص علیھ في قانون الوالیة والقانون الفیدرالي. بموجب السلطة الممنوحة من الحكومة 

ركز التحلیل المشترك في منشأة معلوماتیة حساسة منفصلة )، یتم إقامة مCFR Subpart A 32الفیدرالیة في المادة (



) بحیث یسمح للمركز بالتعرف على المعلومات المصنفة كمعلومات تھدید األمن المتعلقة بوالیة SCIFالوحدات (
 والحصول على أفضل المعلومات المتوفرة للتنبؤ بالتھدیدات التي تواجھ سكان الوالیة ومنعھا والتعامل معھا.  إلینوي

A. إلینوي   في المشترك التحلیل مركز مھام 

تتمثل مھمة مركز التحلیل المشترك بإلینوي في حمایة سكان الوالیة وممتلكاتھا من خالل توفیر شبكة تبادل 
صصات مھمتھا جمع وتحلیل ونشر التحلیالت والمعلومات اإللكترونیة للجھات للمعلومات متعددة التخ

 المعنیة العامة والخاصة بشكل فوري وبما یتوافق مع حقوق خصوصیة مواطني والیتنا. 

B. العسكریة الشؤون ھیئة تحت إلینوي في  المشترك التحلیل مركز إدارة 

لعسكریة على إدارة مركز التحلیل المشترك في یشرف القائد العسكري العام بصفتھ رئیس ھیئة الشؤون ا
إلینوي ویساعده في اإلشراف على المركز طاقم عملھ. یجوز استخدام األموال المخصصة لألغراض العامة 

بھیئة الشؤون العسكریة في العملیات التشغیلیة لمركز التحلیل المشترك في إلینوي. یقوم القائد العسكري 
شارة مستشار األمن الوطني بوالیة إلینوي ومدیر شرطة والیة إلینوي في العام من وقت إلى آخر باست

مسائل المصالح المشتركة المتعلقة بتشغیل وسیر عملیات مركز التحلیل المشترك. تقدم جمیع الجھات 
 الحكومیة الخاضعة لسلطة الحاكم المساعدات المعقولة لمركز التحلیل المشترك متى طلب منھا. 

II. االستثناء  بند 

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

 على أنھ إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي جھة.

III. السابقة التنفیذیة ألوامرا 

 . 49-2020یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق.  یلغى األمر التنفیذي 

IV. النصوص  استقاللیة بند 

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

V. النفاذ  تاریخ 

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.

 

        _____________________  
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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