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 األمر التنفیذي باستمرار لجنة األمن اإللكتروني في إلینوي

تدرك والیة إلینوي بأن تكنولوجیا المعلومات من أھم محاور األمن القومي وأمن الوالیة الداخلي ومن ركائز االقتصاد حیث 
 والصحة والسالمة العامة، 

أصبحت الشركات واألفراد والحكومات واألوساط األكادیمیة تعتمد بصورة متزایدة على نظم تكنولوجیا المعلومات كنظم  وحیث
 كات المعلومات والبنیة المعلوماتیة األساسیة في الخدمات األساسیة والحیاة الیومیة،المعلومات وشب

یتوقع عامة الناس وكذلك القطاعین العام والخاص أن تكون ھذه النظم مؤمنة وحصینة ضد التھدیدات المتزایدة من  وحیث 
 مواطني والیتنا وتھدد أمن الوالیة واقتصادھا، الھجمات اإللكترونیة المتطورة التي تشكل مخاطر شخصیة ومھنیة ومالیة على 

إن حمایة نظم تكنولوجیا المعلومات في نطاق الوالیة تتجاوز قدرات أي جھة بمفردھا وتتطلب التعاون المشترك بین   وحیث
 القطاعین العام والخاص الذي یشجع وحدة الجھود، 

ي أن تنظم حكومة الوالیة الجھود المشتركة بین الجھات إنھ وفي سبیل حمایة أمن الوالیة واقتصادھا، فمن الضرور  وحیث
المعنیة من الحكومة والقطاع الخاص والجیش والجھات البحثیة واألكادیمیة لوضع وتوصیة منھجیة شاملة للوالیة ككل تعزز  

 األمن اإللكتروني في الوالیة وأن تقود الحكومة ھذه الجھود،

لتأسیس "لجنة األمن اإللكتروني   2022مارس  25المؤرخ  08-2022ر التنفیذي إنني وإدراًكا لما سبق، أصدرت األموحیث 
 في إلینوي" ("اللجنة")، 

وتعیین أعضائھا بحق التصویت أو بغیر حق التصویت قد دأبت على   08-2022إن اللجنة منذ إصدار األمر التنفیذي  وحیث
، ولكن أعضاء اللجنة أشاروا على مكتب المحافظ حاجتھم  08-2022االجتماع والعمل بھمة على تنفیذ أھداف األمر التنفیذي 
 إلى المزید من الوقت إلتمام عملھم وإعداد تقریر اللجنة، 

ئل من المسائل المتعلقة باألمن اإللكتروني في إلینوي وضرورة النظر في ھذه المسائل بدقة  إنھ ونظًرا ألھمیة العدد الھا وحیث
واستفاضة من األطراف المعنیة المتعددة عن طریق الشراكة والتعاون بین القطاعین العام والخاص، أرى أن اإلجراء المالئم 

 ھو تمدید فترة إعداد تقریر اللجنة ورفعھ إلى الحاكم لستة أشھر، 

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

I.  استمرار لجنة األمن اإللكتروني في إلینوي 

A.  تنفذ اللجنة  2023یونیو   30تُمدد فترة عمل "لجنة األمن اإللكتروني في إلینوي" لستة أشھر، وذلك حتى .
 مھامھا وفقًا ألحكام ھذا األمر التنفیذي.

B. علیھ   تشكل اللجنة من أعضاء مصوتین وأعضاء غیر مصوتین وأعضاء استشاریین على النحو المنصوص
 ، ویُعید الحاكم تعیین األعضاء المصوتین وغیر المصوتین السابق تعیینھم. 08-2022في األمر التنفیذي 

C.  أن تضم اللجنة أیًضا أعضاء غیر مصوتین على النحو الذي  08-2022یجوز وفقًا لما ورد في األمر التنفیذي
 تختاره الھیئة الفیدرالیة المعنیة بناء على موافقة وتصریح الھیئة المذكورة: 

a. .خبیر في األمن اإللكتروني من المكتب المیداني لمكتب التحقیقات الفیدرالي في شیكاغو أو سبرینغفیلد 

b. األمن الوطني األمریكیة، على النحو التالي:  خبیران في األمن اإللكتروني من وزارة 

i.  بھیئة األمن اإللكتروني وأمن البنى التحتیة  5مستشار لألمن اإللكتروني من مكتب المنطقة 

ii.  خبیر في األمن اإللكتروني من المكتب المیداني بشیكاغو لجھاز األمن السري األمریكي 

D. ) تضم اللجنة ممثَال عن مركز مكافحة اإلرھاب واالستخبارات في الوالیةSTIC  ،لیصبح عضًوا استشاریًا (
وفقًا لتكلیف من مدیر شرطة والیة إلینوي.  كما یجوز أن تعین اللجنة أیًضا أعضاء استشاریین آخرین یمثلون  

شاریون باختیار وموافقة أغلبیة مصالح القطاعین العام والخاص.  على أن یعین ھؤالء األعضاء االست
األعضاء المصوتین باللجنة.  والغرض من تعیین األعضاء االستشاریین ھو إسداء المشورة ومشاركة الخبرة 

 واآلراء المتخصصة في المواضیع المعنیة عند عزم اللجنة اتخاذ القرارات.



E.  .یظل مستشار الحاكم لألمن الوطني أو نائبھ رئیًسا للجنة 

F. جنة وضع وتوصیة الخطة التنفیذیة الرامیة إلى تحقیق األھداف التالیة: تواصل الل 

a.  إرساء وتعزیز الوعي اإللكتروني وتدریب جھات البنیة التحتیة الحیویة من القطاع الخاص، من خالل
تثقیف األطراف المعنیة بطرق الوقایة من الھجمات اإللكترونیة وحمایة المعلومات الشخصیة وتنظیم 

  الدورات التدریبیة في األمن اإللكتروني ودعمھا وحضورھا لتحسین القدرات التقنیة.

b.   ،وضع األسالیب واإلجراءات والتخطیط الشامل الالزم لحمایة المعلومات والموارد والخدمات الھامة
بطرق عدة منھا رصد الھجمات اإللكترونیة وصدھا للحد من اآلثار الضارة، وتحسین ورفع قدرات 

القطاعات  التصدي لحوادث الھجمات اإللكترونیة على مستوى الوالیة، وتعزیز التدریب المشترك بین
والتدریب المجتمعي وتسھیلھ وإجراء سیناریوھات للشركاء من جھات البنیة التحتیة الحیویة من القطاع 

 الخاص لتأمین النظم الحیویة التي تخدم عامة الناس. 

c.   تطویر الكفاءات اإللكترونیة من خالل اتباع الممارسات المثلى لمساعدة مؤسسات البنیة التحتیة الحیویة
ع الخاص على اتخاذ القرارات الواعیة للمخاطر لتحسین األمن اإللكتروني، بطرق عدة منھا من القطا

وضع منھجیة لألمن اإللكتروني مراعیة للمخاطر، وإعداد فرق استجابة إقلیمیة للحوادث اإللكترونیة 
 كتروني. بالبنى التحتیة الحیویة، ووضع وتعمیم الممارسات المثلى واألدوات التي تطور األمان اإلل

d.  إقامة الشراكات من أجل تعزیز التعلم المستمر ومشاركة المعلومات بما یضمن أمان وحصانة البنیة
التحتیة الرقمیة وتوسعة ھذه الشراكات، ومن ذلك إقامة وتعزیز الشراكات مع قطاعات البنیة التحتیة 

اطن الھشاشة المؤثرة الحیویة لضمان متانة وحصانة األنظمة الحیویة، وكذلك رصد التھدیدات ومو
 على أمن الوالیة وتقییمھا ومشاركة معلوماتھا. 

G.   للجنة أن تتخذ میثاقًا ینص على ضوابط سلوكیاتھا وتنفیذھا للمسؤولیات الواردة في ھذا األمر التنفیذي، على
ل الالزمة مثل أن یتسق المیثاق مع أحكام ھذا األمر التنفیذي والقانون الساري.  ولھذا المیثاق أن یتضمن المسائ

 اجتماعات اللجنة وإنشاء اللجان الفرعیة ومجموعات العمل وأي مسائل أخرى تراھا اللجنة مناسبة.

H.  .تواصل ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي تقدیم الدعم اإلداري للجنة وحفظ سجالتھا 

II.  رفع التقریر للحاكم 

. على أن یتضمن التقریر أنشطة اللجنة وإنجازاتھا  2023یونیو  30یرفع رئیس اللجنة تقریًرا إلى الحاكم في مدة أقصاھا 
 وتوصیاتھا بالتفصیل.  ثم تنحل اللجنة بعد رفع ھذا التقریر.

III.  أحكام المقتضیات األخالقیة واألحكام األخرى 
 

 Illinois Openتخضع اللجنة ألحكام القوانین الساریة، التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر قانون االجتماعات المفتوحة ( 
Meetings Act, 5 ILCS 120/ ) وقانون حریة المعلومات (Illinois Freedom of Information Act, 5 ILCS 

، التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر قانون أخالقیات مسؤولي  ).  یخضع أعضاء اللجنة ألحكام القوانین الساریة/140
 ).   /Illinois State Officials and Employees Ethics Act, 5 ILCS 430وموظفي حكومة الوالیة ( 

 
IV.  بند االستثناء 

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 الصالحیات القانونیة القائمة ألي ھیئة حكومیة من ھیئات الوالیة وال یفسر على أنھ إعادة  

 ھیئة حكومیة. تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي 

V. األوامر التنفیذیة السابقة  

یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق، وذلك یشمل دون أن یقتصر على األمر التنفیذي 
2022-08. 

VI. بند استقاللیة النصوص   

ھذا البطالن على النفاذ والسریان   إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي من أي محكمة مختصة فال یؤثر
 الكاملین لبقیة األحكام. فأحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام مستقلة.

VII.  تاریخ النفاذ 



 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.
 

 
 
 

       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          

 2022دیسمبر،  20صادر عن الحاكم بتاریخ 
 . 2022دیسمبر   20مقدم لسكرتیر الوالیة بتاریخ 


