
 
 
 

 75-2020األمر التنفیذي        2020دیسمبر/كانون األول،  21
 

األمر التنفیذي بشأن تسھیل إعادة الموظفین المھنیین من عملھم في ھیئة  
ھیئة الخدمات البشریة  خدمات اإلدارة المركزیة بإلینوي إلى عملھم في

 في إلینوي
 

) في إلینوي أن من مصلحة كلتا الھیئتین  IDHS) وھیئة الخدمات البشریة (CMSالمركزیة (ترى كل من ھیئة اإلدارة حیث 
والوالیة إعادة الموظفین المھنیین العاملین في منشآت ھیئة الخدمات البشریة (المستشفیات النفسیة ومراكز النمو المدارة من  

 ن")، وإلحاقھم بالعمل مجددا في ھیئة الخدمات البشریة، الوالیة) والموفدین للعمل في ھیئة اإلدارة المركزیة، ("المھنیی

ترى كلتا الھیئتین أن ذلك من المصلحة العملیة واللوجستیة، ألن ھؤالء الموظفون حالیا ھم الموظفون الوحیدون غیر وحیث 
العاملین بھیئة الخدمات البشریة العاملون في الموقع بھیئة الخدمات البشریة، وذلك عادة ما یؤدي إلى تحدیات وتناقضات غیر  

 المیدانیین في منشآت ھیئة الخدمات البشریة،  ضروریة بین موظفي الھیئتین العاملین 

 یدعم مكتب الحاكم تقییم ھیئة اإلدارة المركزیة وھیئة الخدمات البشریة ویوافق علیھ، وحیث 

ینصان على األساس المستند إلیھ التحویل األصلي لھؤالء الموظفین إلى  10-2010و  10-2003األمران التنفیذیان ولما كان 
 )، IGA( 2011كزیة، بموجب اتفاق حكومي مشترك في أبریل ھیئة اإلدارة المر

على أن "مھام إدارات المنشآت... لكل وكالة ومكتب وقسم وإدارة ومجلس وھیئة تتبع   10-2003نص األمر التنفیذي وحیث 
 )،  I.Aالحاكم مباشرة توحد تحت والیة ھیئة خدمات اإلدارة المركزیة" فقرة ( § 

اور مع المسؤولین المعنیین في  أیضا على أن "یحدد مدیر اإلدارة المركزیة بعد التش 10-2003نص األمر التنفیذي وحیث 
 )، II.Aمكتب الحاكم وفي الجھات التنفیذیة أي... من إدارات المنشآت یحولون إلى ھیئة اإلدارة المركزیة" فقرة (§ 

في النھایة بنص قانوني یسمح لمدیر اإلدارة المركزیة وال یلزمھ بأن یوجھ بتحویل   10-2003عدل األمر التنفیذي وحیث 
) ینص في جزء منھ على ما  ILCS 405/405-415 20ین إلى ھیئة اإلدارة المركزیة.  وھذا النص القانوني (ھؤالء الموظف

 یلي:

أن یوجھ   یجوز لھبصرف النظر عن أي قانون آخر ینص على خالف ذلك، فإن مدیر ھیئة اإلدارة المركزیة 
المفوض بتحویلھا وفقا لألمر التنفیذي   بتحویل تلك المنشآت ومھام إدارات المنشآت إلى ھیئة اإلدارة المركزیة

 . 2003لسنة  10
 

)20 ILCS 405/405-415(a)   ،(أضیف للتأكید) ( 

 20أو المادة ( 10-2003لم تتصرف ال ھیئة اإلدارة المركزیة وال ھیئة الخدمات البشریة وفقا ألي من األمر التنفیذي  وحیث
ILCS 405/405-415 2010في یولیو  10-2010) إال بعد صدور األمر التنفیذي  ، 

ھیئات أنشطة وموظفي إدارات منشآتھا  على أن "توِحد جمیع ال 10-2010تنص األجزاء المعمول بھا من األمر التنفیذي  وحیث
من خالل اتفاقات حكومیة مشتركة مع ھیئة اإلدارة المركزیة أو من خالل آلیات أخرى حسبما یوجھ بھ مدیر مكتب الحاكم 

 )،II)، وذلك لتوفیر اإلدارة المركزیة واالقتصاد في التكالیف." العمل بالفقرة (§ GOMBلإلدارة والمیزانیة (

في  IGAمن خالل عقد اتفاق  10-2010باألمر  IDHSوھیئة الخدمات البشریة  CMSئة اإلدارة المركزیة عملت ھیوحیث 
 لتحویل الموظفین المھنیین العاملین في منشآت ھیئة الخدمات البشریة إلى اإلدارة المركزیة، 2011أبریل 

أبریل   IGAإنھاء اتفاق  IDHSو  CMSفیمكن للھیئتین  10-2010و  10-2003إنھ في حالة إلغاء األمرین التنفیذیین  وحیث
 أو إحالل اتفاق الحق آخر محلھ وإعادة الموظفین إلى ھیئة الخدمات البشریة للعمل ھناك، 2011

نص قانوني وإما أصبحت اآلن صوریة (مثل، إما عدلت ب 10-2010و 10-2003إن جمیع األحكام األخرى في األمرین  وحیث
)، بحیث أن كال األمرین التنفیذیین إما یمكن إلغاؤھما أو تحل 10-2010في األمر التنفیذي  2011متطلبات السنة المالیة 

 محلھما نصوص أخرى بشكل كامل، 

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

 
بغرض السماح بعودة الموظفین المھنیین من ھیئة اإلدارة  10-2010و 10-2003إلغاء األمرین التنفیذیین  .1

 ) IDHS) إلى ھیئة الخدمات البشریة (CMSالمركزیة (
 

ھي النصوص المتعلقة   10-2010و 10-2003النصوص التي لم تصبح صوریة أو معدلة بنص قانوني في األمرین التنفیذیین 
بتحویل الموظفین من ھیئة الخدمات البشریة إلى ھیئة اإلدارة المركزیة. وإلعادة الموظفین المھنیین من ھیئة اإلدارة المركزیة 

 بالكامل.     10-2010و 10-2003قررنا إلغاء األمرین التنفیذیین إلى ھیئة الخدمات البشریة، 
 



 شرط االستثناء   .2
 

ال یتعارض ھذا األمر التنفیذي وال یفسر على أنھ یتعارض مع أي قوانین أو أنظمة فیدرالیة أو أي تشریعات أو أنظمة خاصة  
األمر التنفیذي أو یؤثر على السلطات القانونیة القائمة ألي  بالوالیة أو أي اتفاقات مفاوضة جماعیة.  ال یغیر أي نص في ھذا 

 ھیئة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي جھة. 
 

 األوامر التنفیذیة السابقة   .3
 

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

 استقاللیة النصوص  .4
 

إذا صدر قرار ببطالن أي نص من نصوص ھذا األمر التنفیذي من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على النفاذ 
 والسریان الكاملین لبقیة النصوص. فنصوص ھذا األمر التنفیذي مستقلة. 

 
 تاریخ النفاذ  .5

 
 الیة.یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الو
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