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 األمر التنفیذي بتأسیس  
 ھیئة إدارة الطوارئ ومكتب األمن الوطني في إلینوي  

 والمجلس االستشاري لألمن الوطني في إلینوي 
 

من دستور والیة إلینوي تخول للحاكم أن یغیر توكیل المھام أو یعید تنظیم الھیئات  ) Article V, Section 11(إن المادة  حیث
 المسؤولة أمامھ بطریق األوامر التنفیذیة،

 
 of the Executive Reorganization Implementation 3.2(ینص قانون تنفیذ إعادة التنظیم اإلداري في مادتھ  وحیث

Act, 15, ILCS 15") (ضم أو تنسیق أي ) أوًال : (تشمل في ھذا الصدد ما یلي " إعادة التنظیم اإلداري"أن على ") القانون
التنسیق بین أي ھیئة كلھا أو أي جزء ) ثانیًا(جزء من أي ھیئة حكومیة أو مھامھا مع أي جزء آخر في ھذه الھیئة أو مھامھا؛  

 منھا أو مھام تلك الھیئة األخرى كلھا أو أي جزء منھا،  منھا أو مھامھا كلھا أو أي جزء منھا مع أي ھیئة أخرى كلھا أو أي جزء
 

من القانون على أنھ یجوز ألي أمر تنفیذي یطرح إعادة التنظیم اإلداري أن یغیر اسم أي ھیئة تطالھا   4تنص المادة  وحیث
 إعادة التنظیم،

 
)  USDHS(وزارة األمن الوطني األمریكیة ) Homeland Security Act( 2002أسس قانون األمن الوطني لسنة  وحیث

وھي ھیئة فیدرالیة تتمثل مھمتھا الرئیسة في ردع األعمال اإلرھابیة وتھدیدات األمن الوطني األخرى على األراضي األمریكیة 
 وحمایة الدولة منھا والتصدي لھا،

 
أنھ یلزم على مسؤولي والیة إلینوي إن الحكومة الفیدرالیة ھي المسؤولة األولى عن أمن وسالمة الوطن، إال  وحیث

والمقاطعات المحلیة ضمان تأھب الوالیة لردع الھجمات اإلرھابیة وتھدیدات األمن الوطني األخرى والوقایة منھا والتصدي لھا 
 والتعافي منھا وكذلك التوصیة بما یلزم من التدابیر اإلضافیة حسب االقتضاء،

 
جھة تنفیذیة تعمل تحت إشراف الحاكم مباشرة، وھي تمارس الحقوق  ) IEMAھیئة  (إن ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي وحیث 

 Illinois Emergency( والصالحیات والمھام والمسؤولیات المأخوذة في أساسھا ومعظمھا من قانون الھیئة 
Management Agency Act, 20 ILCS 3305 ( وقانون السالمة النوویة)Nuclear Safety Law of 2004, 20 

ILCS 3310( ، 
 

من قانون )  Section 5(cمسؤول عن تنفیذ برنامج إدارة الطوارئ بوالیة إلینوي بمقتضى المادة   IEMAإن مدیر ھیئة   وحیث
ألخرى والحكومة كما أنھ ھو منسق االتصال والقائم بالتعاون مع جھات إدارة الطوارئ التابعة لھذه الوالیة والوالیات ا. الھیئة

 الفیدرالیة، 
 

حالیًا البرامج والتوجیھات على جمیع أصعدة الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة حتى تصبح ھذه  IEMAتنفذ ھیئة   وحیث
الجھات مستعدة للتعامل مع كافة األخطار والتھدیدات ومن ضمنھا تھدیدات األمن الوطني وذلك لحمایة الناس والحفاظ على  

 صحتھم وسالمتھم،
 

خطة ) (Emergency Operations Plan(لطوارئ بوالیة إلینوي إن الھیئة مسؤولة عن إدارة خطة عملیات ا وحیث
IEOP (التي تضع الھیكل الذي تنسق بھ حكومة الوالیة وتدیر عملیات االستجابة والتعافي من حاالت الطوارئ والكوارث .

والفعالة  السیاسات واإلجراءات والتوجیھات اإلرشادیة الالزمة لضمان اتخاذ اإلجراءات اآلمنة IEOPحیث تضم خطة  
والحسنة التوقیت لمساعدة المناطق المحتاجة وكذلك إضافة خطط داعمة لالستجابة والتعافي واستمرار العملیات والحفاظ على  

 استمرار عمل الحكومة،
 

ة  وتعرف اآلن باسم إدارة السالم 2003إن ھیئة السالمة النوویة بإلینوي قد دمجت في ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي عام  وحیث
 ،)IEMAإدارة السالمة النوویة بھیئة  (النوویة بھیئة إدارة الطوارئ 

 
باإلضافة إلى مسؤولیتھا عن تنظیم استخدام وحیازة اإلشعاع المؤین ھي الجھة   IEMAإن إدارة السالمة النوویة بھیئة   وحیث

لیة تضع الخطط المتعلقة بالحوادث الحكومیة األولى المسؤولة عن التصدي للطوارئ اإلشعاعیة، وھي من منطلق ھذه المسؤو
اإلشعاعیة كحوادث التعرض اإلشعاعي والقنابل اإلشعاعیة واألسلحة النوویة وحوادث محطات الطاقة النوویة ذات األغراض  

 الحربیة، 
 

بموجب قانون تخطیط الطوارئ وحق المجتمع ) SERC(حالیًا ھي ھیئة االستجابة للطوارئ بالوالیة  IEMAإن ھیئة   وحیث
فھي  ).  Illinois Emergency Planning and Community Right-to-Know Act(في معرفة حاالت الطوارئ 

وتساعدھا وكذلك تراجع خطط اللجان المحلیة الخاصة بالطوارئ  ) LEPC(تنسق مع اللجان المحلیة لتخطیط الطوارئ 
ة الحكومات المحلیة والعاملین بالطوارئ للتعامل مع مخاطر المواد الخطرة وتدریبھم على الكیمیائیة التي تضمن جھوزی

 مواجھة الطوارئ، 
 

ھي الجھة المنوطة بإدارة الطوارئ وأنھا    IEMAبأن ھیئة ) FEMA( حدد الحاكم لھیئة إدارة الطوارئ الفیدرالیة وحیث
مسؤولة عن تنفیذ المتطلبات اإلداریة للمنح الفیدرالیة، كتقدیم  IEMAئة وبھذه الصفة، فإن ھی). SAA(الھیئة اإلداریة بالوالیة 

طلبات المنح ورفع تقاریر سیر التنفیذ، وتخصیص األموال للجھات الطالبة على النحو الصحیح، وضمان إنجاز النتائج 
 وطني،كما أنھا مسؤولة عن ضمان شمول جمیع األطراف المعنیة في عملیات ِمنح األمن ال. المطلوبة



 
تشترط على جمیع الوالیات التي تتلقى أموال البرنامج الفیدرالي لمنح  ) FEMA(إن ھیئة إدارة الطوارئ الفیدرالیة  وحیث

وھذه اللجنة عبارة عن جھة استشاریة تتألف عضویتھا من أطراف ). SAC(األمن الوطني أن تكون لدیھا لجنة استشاریة علیا 
تقدم اللجنة االستشاریة  . ككلمعنیة من كافة الجھات والتخصصات الحكومیة للمساعدة في تكامل جھود التأھب في المجتمع 

 ، FEMAالعلیا التوصیات للھیئة اإلداریة بالوالیة بشأن نوع األنشطة التي ینبغي تمویلھا بِمنح ھیئة 
 

ھي   17-2003التي تأسست باألمر التنفیذي ) Illinois Terrorism Task Force( إن فرقة عمل مواجھة اإلرھاب  وحیث
ة العلیا بالوالیة وقد أرست شراكة عمل بین األطراف المعنیة من القطاعین العام والخاص من  التي تقوم بدور اللجنة االستشاری

كافة التخصصات والمناطق بالوالیة، لتیسیر تنسیق الموارد ونشر المعلومات الضروریة الالزمة لمكافحة اإلرھاب وتھدیدات  
 األمن الوطني األخرى،

 
على مستوى  ) CIKR(كل عامین ألوضاع البنیة التحتیة األساسیة والموارد الرئیسیة تُجري وزارة األمن الوطني تقییًما  وحیث

البالد لتحدید مدى الخطورة، والتي یتوقف تحدیدھا على ما تحدده كل والیة ألوضاع بنیتھا التحتیة ومواردھا والتي یحتمل  
 تأثیرھا على موارد إلینوي التي تحصل علیھا من منح األمن الوطني،

 
في إلینوي، وھو نظام وطني شامل إلدارة ) NIMS(إن الھیئة مكلفة من الحاكم بإدارة النظام الوطني إلدارة الحوادث  وحیث

  NIMSیطبق نظام . الحوادث یطبق على كافة مستویات والیات الصالحیة واالختصاص وفي كافة التخصصات الوظیفیة
حیث یعمل النظام على تحسین . اب وتھدیدات األمن الوطني األخرىلمجموعة واسعة من الحوادث المحتملة كحوادث اإلرھ

 التنسیق والتعاون بین الجھات العامة والخاصة ویقدم معیاًرا مشترًكا إلدارة الحوادث عموًما،
 

 . إن لكل والیة وكومنولث ومنطقة تابعة للدولة وللعاصمة مستشار أمن وطني وحیث
 

 ، الحاكم ھو من یعین مستشار األمن الوطني في والیة إلینوي،17-2003إنھ وبمقتضى األمر التنفیذي  وحیث
  

إنھ لمن مصلحة مواطني والیة إلینوي أن تُوفق وتُنسق أنشطة إدارة الطوارئ وأنشطة األمن الوطني في كل أنحاء  وحیث
ت الحكومة وعامة الناس، وذلك یشمل دون أن یقتصر على  الوالیة وأن یكون للوالیة جھود تنسیق واضحة على كل مستویا

بإلینوي، وتحلیل  ) CIKR(إنشاء ھیئة حكومیة تنسیقیة رئیسیة واحدة لتحدید أوضاع البنیة التحتیة األساسیة والموارد الرئیسیة 
قییمات مشتركة للمخاطر، أثر الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة أو الناجمة عن النشاط البشري على ھذه األوضاع، وإجراء ت

وتنسیق ما تساھم بھ الجھات الحكومیة التابعة للوالیة والمناطق المحلیة والجھات الفیدرالیة والمنظمات الخاصة وغیر الحكومیة 
 خاصة بالوالیة، CIKRفي قائمة 

 
إن الھیئة ھي التي تدیر خطة الحاكم الخاصة بالتأھب للطوارئ والتصدي لھا والتعافي منھا، والھیئة حالیًا لدیھا ھیكلھا   وحیث

اإلداري ومواردھا الالزمة لتیسیر تنسیق أنشطة األمن الوطني الداخلي في كل أنحاء الوالیة، وأنھا تضطلع حالیًا بأنشطة متعلقة 
 باألمن الوطني،  

 
حاكم والیة إلینوي، أمرت بمقتضى السلطة والصالحیات المخولة لي في الدستور وقوانین  " جیھ بي بریتزكر "أنا  یھ،بناء عل

والیة إلینوي، وسعیًا لتفعیل مسعى التنسیق الواضح إلدارة الطوارئ واألمن الوطني باستخدام الموارد الحالیة في الوالیة في  
 ): ب( ذا األمر على النحو المبین فیما یلي بالفقرة سابعًا حدود المعقول، باآلتي، على أن یعمل بھ

 
 تأسیس ھیئة إدارة الطوارئ ومكتب األمن الوطني في إلینوي  :أوالً 

 
" ھیئة إدارة الطوارئ ومكتب األمن الوطني في إلینوي"إلى ) IEMA" ( ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي"یغیّر اسم  .أ

أداء المھام المسندة وفقًا لقانون ھیئة إدارة   IEMA & OHSتواصل ھیئة ).   IEMA & OHSھیئة  (
وتنتقل .  وجمیع القوانین ذات الصلة، ولوائحھا التنظیمیة 2004الطوارئ وقانون السالمة النوویة لسنة 

سابقًا وتصبح مخولة   IEMAالصالحیات والمھام والحقوق والمسؤولیات التي كانت مخولة أو مسندة لھیئة  
، ما لم یرد خالف ذلك  IEMA & OHSوال تتغیر بتغیر اسم الھیئة إلى ھیئة   IEMA & OHSسندة لھیئة  وم

وضع االستراتیجیة الشاملة لوالیة إلینوي وتنسیق   IEMA & OHSكما تواصل ھیئة .  في ھذا األمر التنفیذي
 .ني في كل أنحاء الوالیةالتنفیذ العملي لھذه االستراتیجیة لتنسیق أنشطة إدارة الطوارئ واألمن الوط

 
نفس   IEMA، ویشغل جمیع العاملین بھیئة IEMA & OHSمدیًرا لھیئة   IEMAیصبح المدیر الحالي لھیئة  .ب

 .وظائفھم الحالیة تحت االسم الجدید، وذلك فیما عدا ما یرد خالف ذلك في ھذا األمر التنفیذي
 

مكتب  "ویرأسھ نائب المدیر لألمن الوطني، و" وطنيمكتب األمن ال"مبدئیًا من  IEMA & OHSتتشكل ھیئة   .ج
ویرأسھ نائب المدیر إلدارة الطوارئ، وإدارة العملیات وإدارة التعافي وإدارة السالمة النوویة " إدارة الطوارئ

بمكتب إدارة الطوارئ، وكذلك المكاتب واإلدارات والوحدات التنظیمیة واألقسام الوظیفیة األخرى التي یراھا 
  IEMAعلى أن یشغل نائب المدیر الحالي لھیئة .  ضروریة للقیام بمھام الھیئة IEMA & OHSیئة  مدیر ھ

بخالف ذلك أن   IEMA & OHSكما یجوز لمدیر ھیئة  .  إلدارة الطوارئ IEMA & OHSنائب مدیر ھیئة  
ینظم المكاتب واإلدارات والوحدات التنظیمیة واألقسام الوظیفیة بالھیئة والعاملین بھا حسبما یراه مناسبًا ومحققًا  

 .لمصلحة الوالیة، بما یتفق مع ھذا األمر التنفیذي والقانون الساري وأي اتفاقات تفاوض جماعي ساریة
 

 ني، والتنسیق مع ھیئة إدارة الطوارئ ومكتب األمن الوطني في إلینوي  تعیین مستشار الحاكم لألمن الوط : ثانیًا 
 



یعین الحاكم مستشاًرا لألمن الوطني للتنسیق مع ھیئات األمن السالمة العامة على مستوى الحكومة بكل أنحاء  .أ
المسائل إلینوي بشأن مسائل االستراتیجیات والسیاسات المتعلقة بتھدیدات األمن الوطني وثغرات الضعف و
یظل .  المتعلقة باإلرھاب، فضًال عن المشورة على الحاكم أو من ینوب عن الحاكم بخصوص ھذه المسائل

 .مستشار األمن الوطني الحالي شاغًال لمكانھ إلى أن یعین الحاكم مستشاًرا جدیدًا لألمن الوطني
 

نشطة األمن الوطني وإدارة مع مستشار األمن الوطني لدعم تنفیذ جمیع أ IEMA & OHSتنّسق ھیئة   .ب
من ھذا األمر ) أ(الطوارئ، بما یتفق مع االستراتیجیات والسیاسات التي توضع على النحو المبین في الفقرة ثانیًا 

وتنفیذ ھذه األنشطة یشمل دون أن یقتصر  .  التنفیذي، من أجل التصدي للتھدیدات والثغرات التي تھدد أمن الوالیة
شریعیة، والتواصل مع الجھات الفیدرالیة والداخلیة بالوالیة، والتدریب والممارسة،  على تناول المسائل الت

 .والتمویل الفیدرالي والداخلي، ومراسالت اتصاالت المخاطر العامة
 

یتولى مستشار األمن الوطني اإلشراف على فرق أسلحة الدمار الشامل التي قد یأمر الحاكم بنشرھا في حالة   .ج
ویقوم . الھجمات اإلرھابیة لمساعدة جھات الطوارئ المحلیة ولتنسیق إمدادات موارد الوالیة اإلضافیةوقوع 

بعد التشاور مع مستشار األمن الوطني بوضع التوجیھات   IEMA & OHSمكتب األمن الوطني بھیئة  
 .  أسلحة الدمار الشاملاإلرشادیة المالئمة للبروتوكوالت وأطقم العمل والتدریبات والتجھیزات الخاصة بفرق 

 
 صالحیات ومھام أخرى لھیئة إدارة الطوارئ ومكتب األمن الوطني في إلینوي  : ثالثًا

 
تتولى الھیئة جمیع الخطط واإلجراءات والمسؤولیات التي تنص علیھا القوانین والقواعد اإلداریة واألوامر   .أ

أو إدارة السجالت الشخصیة والمستندات والدفاتر   التنفیذیة والتكلیفات الفیدرالیة، وتحتفظ بملكیة أو حیازة
أو تدیرھا أو  IEMAوالمراسالت وغیرھا من الممتلكات سواء العقاریة أو الشخصیة التي تمتلكھا حالیًا ھیئة  

وبالنسبة اللتزامات أرصدة التمویل غیر المستخدمة، وصالحیة التخصیص والتمویالت  .  تحتفظ بھا في حیازتھا
حالیًا، فتنقل لتصبح تحت  IEMAاألخرى الفیدرالیة والداخلیة والخاصة بالوالیة التي ھي تحت تصرف ھیئة 

 .بدایة من تاریخ سریان ھذا األمر التنفیذي أو بعد ھذا التاریخ IEMA & OHSتصرف ھیئة 
 

وبھذه الصفة، فإن الھیئة مسؤولة عن تنفیذ ).  SAA(الھیئة اإلداریة بالوالیة  IEMA & OHSتصبح ھیئة   .ب
، كتقدیم طلبات المنح )FEMA(المتطلبات اإلداریة للمنح الفیدرالیة التي تدیرھا ھیئة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 

النحو الصحیح، وضمان إنجاز النتائج  ورفع تقاریر سیر التنفیذ، وتخصیص األموال للجھات الطالبة على 
 .كما أن الھیئة مسؤولة عن ضمان شمول جمیع األطراف المعنیة في عملیات ِمنح األمن الوطني. المطلوبة

 
إدارة برامج الوالیة لتقییم مخاطر البنیة التحتیة األساسیة وھذا یشمل ما یرد أدناه  IEMA & OHSتتولى ھیئة   .ج

 .وذلك بالتنسیق مع جمیع الھیئات والمجالس واللجان األخرى التابعة لحكومة الوالیة ،)د(في الفقرة ثالثًا 
 

بالتنسیق مع مستشار األمن الوطني وشرطة والیة إلینوي وھیئة الحمایة البیئیة وھیئة الصحة العامة وھیئة  .د
االبتكار والتكنولوجیا وھیئة خدمات اإلدارة المركزیة بالوالیة ومكتب مارشال إدارة إطفاء الوالیة وأي ھیئات  

 & IEMAفیدرالیة حسبما یلزم، تقوم ھیئة  ومجالس ولجان وحكومات محلیة أخرى تابعة للوالیة وأي جھات 
OHS بإعداد الجداول والطرق واإلجراءات الالزمة لما یلي : 

 
a. تحدید البنى التحتیة األساسیة في نطاق والیة إلینوي . 
b. تقییم البنى التحتیة األساسیة . 
c. تأمین معلومات التقییم وحمایتھا من خالل سیاسات حمایة معلومات البنى التحتیة األساسیة  . 
d.  إعداد تقییم للثغرات أو المخاطر على مستوى الوالیة لبلورة استراتیجیات الوقایة والحمایة والتخفیف من

 .أجل تعزیز منعة المجتمع ككل
 

منذ تاریخ ھذا األمر التنفیذي أو بعد ھذا التاریخ،   IEMA & OHS، أو مدیر ھیئة  IEMAیفَوض مدیر ھیئة   .ھـ
وبالتشاور مع مستشار األمن الوطني، بأن یتخذ كافة اإلجراءات المناسبة الالزمة لتنفیذ ھذا األمر التنفیذي،  

، 2004كإجراء تغییرات تنظیمیة وإداریة بمقتضى قانون ھیئة إدارة الطوارئ وقانون السالمة النوویة لسنة 
منذ تاریخ   IEMA & OHS، أو مدیر ھیئة  IEMAكما یقدم مدیر ھیئة  .  ى الحد الذي یسمح بھ القانونوذلك إل

ھذا األمر التنفیذي أو بعد ھذا التاریخ، وبالتشاور مع مستشار األمن الوطني، التوصیات الالزمة إلى مكتب  
 .األمر التنفیذي الحاكم والجمعیة العمومیة لسن المزید من التشریعات المتعلقة بتنفیذ ھذا

 
 تأسیس المجلس االستشاري لألمن الوطني في إلینوي  : رابعًا

 
المجلس االستشاري  "إلى " فرقة عمل مواجھة اإلرھاب بإلینوي"، ویُغیر اسم 17-2003یُلغى األمر التنفیذي  .أ

لمستشار األمن الوطني ، ویؤسس المجلس كھیئة دائمة ویتبع في إدارتھ )IL-HSAC" ( لألمن الوطني بإلینوي
 . ویخول ویكلف بالصالحیات والمھام التالي بیانھا

 
یجوز  . یعین األعضاء الحالیین لفرقة عمل مواجھة اإلرھاب أعضاء في المجلس االستشاري لألمن الوطني .ب

 .  تعیین أعضاء آخرین بالمجلس یرشحھم مستشار األمن الوطني ویعتمد تعیینھم بموافقة الحاكم
 

ة المجلس االستشاري لألمن الوطني لیست بمقابل مادي، ولكن یجوز صرف نفقات االنتقال والسكن عضوی .ج
 . حسبما تسمح بھ التوجیھات الفیدرالیة والداخلیة الساریة



 
ویجوز لمستشار األمن الوطني أن یعین .  یرأس المجلس االستشاري لألمن الوطني مستشار األمن الوطني .د

ویتبع مستشار األمن الوطني إداریًا للحاكم أو من ینوب عنھ في . المھام اإلداریة للمجلس شخًصا أو أكثر لتنفیذ
 .جمیع أنشطة المجلس

 
 صالحیات ومھام المجلس االستشاري لألمن الوطني  : خامًسا

 
استراتیجیة التأھب یقوم المجلس بصفتھ الجھة االستشاریة لمستشار األمن الوطني بتقدیم التوصیات الالزمة بشأن  .أ

 .  الداخلي للھجمات اإلرھابیة في الوالیة
 

ولمستشار األمن الوطني بشأن التدریب المطلوب للمسؤولین  IEMA & OHSیقدم المجلس توصیاتھ لھیئة   .ب
المحلیین واإلقلیمیین ومسؤولي الوالیة على التصدي للحوادث اإلرھابیة التي تستخدم فیھا أسلحة تقلیدیة أو 

 . ئیة أو بیولوجیة أو نوویةكیمیا
 

یسعى المجلس للحصول على المعلومات الالزمة من الجھات الفیدرالیة، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر   .ج
وزارة العدل ومكتب التحقیقات الفیدرالیة وھیئة إدارة الطوارئ الفیدرالیة ووزارة الصحة والخدمات البشریة 

 . ووزارة األمن الوطني
 

فیما یتعلق بالتمویل المتلقى عبر البرنامج الفیدرالي  ) SCA(یعمل المجلس عمل اللجنة االستشاریة العلیا بإلینوي  .د
وبتلك الصفة، على المجلس أن یقدم توصیاتھ للھیئة ولمستشار األمن الوطني بشأن األمور . لِمنَح األمن الوطني

المعنیة التي تتعلق بردع األعمال اإلرھابیة والتھدیدات  المتعلقة بطلب واستخدام جمیع التمویالت الفیدرالیة
 .المختلفة والوقایة منھا وتخفیف آثارھا والتصدي لھا والتعافي منھا

 
على المجلس أن یقدم توصیاتھ للھیئة ولمستشار األمن الوطني بشأن األمور المتعلقة بطلب واستخدام جمیع  .ھـ

 . رى المعنیة حسبما یلزم ویتیسر فیما یتعلق باألمن الوطنيتمویالت حكومة الوالیة والتمویالت األخ
 

على المجلس أن یقدم توصیاتھ للھیئة ولمستشار األمن الوطني بشأن األمور المتعلقة باستعدادات السالمة العامة  .و
مختلف والمساعدات المتبادلة من أجل ضم االستراتیجیات واألسالیب الالزمة لتنسیق االستجابة المشتركة بین 

الجھات لألحداث الكبرى واألعمال اإلرھابیة والكوارث الطبیعیة التي یلزم فیھا تنسیق الموارد المحلیة وموارد 
 .  الوالیة والقطاع الخاص

 
یضع المجلس توصیات أخرى بشأن تنسیق موارد السالمة العامة ومكافحة اإلرھاب في والیة إلینوي ویقدمھا  .ز

 .إلى مستشار األمن الوطني
 

على المجلس أن یقدم توصیاتھ للھیئة ولمستشار األمن الوطني بشأن أي تغییر في قوانین والیة إلینوي أو لوائحھا  .ح
 . اإلداریة أو في خطة عملیات الطوارئ للوالیة التي ترى أن تغییرھا ضروري لتحقیق أھدافھا المنشودة

 
على أن یتضمن التقریر . مارس من كل عام 1یرفع مستشار األمن الوطني تقریًرا سنویًا للحاكم في موعد أقصاه   . ط

 . تفاصیل أنشطة المجلس االستشاري لألمن الوطني وإنجازاتھ وتوصیاتھ خالل العام المنقضي
 

 بند االستثناء واستقاللیة النصوص : سادًسا
 

أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي  إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من 
محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بغض 

ألمر التنفیذي أحكام منفردة ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا ا. النظر عن بطالن الحكم أو السریان المذكور
 .مستقلة

 
 اإلضبار وتسلیم النسخ، وتاریخ النفاذ  : سابعًا

 
وتسلّم نسخة منھ لسكرتیر مجلس الشیوخ ونسخة لكاتب مجلس  . یودع ھذا األمر التنفیذي لدى سكرتیر الوالیة .أ

 . النواب، ونسخة كذلك لمكتب المراجع التشریعیة لغرض تحضیر مشروع قانون تنقیحي
 

یوًما من تسلیمھ للجمعیة العمومیة، شریطة أال یرفضھ مجلس من مجلسي  60یسري ھذا األمر التنفیذي بعد  .ب
 .الجمعیة العمومیة بالتصویت المسجل بأغلبیة األعضاء المنتخبین

 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
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