
  رئ�س وأعضاء مجلس اإلدارة

ة القانون�ة والهندس�ة   ي ينظرون فيها. من خالل الخ�ب ض المؤهالت والخلف�ات للقضا�ا البيئ�ة الئت �جلب أعضاء مجلس اإلدارة التوازن بني
  .والبيولوج�ة والجيولوج�ة والبيئ�ة ، يراجع المجلس مئات القضا�ا البيئ�ة كل عام

ض كل عضو من قبل الحا�م و�صادق عل�ه  يتألف مجلس اإلدارة من   ض أحدهم كرئ�س من قبل المحافظ. يتم تعيني خمسة أعضاء ، يتم تعيني
  .مجلس شي�خ وال�ة إلينوي لمدة ثالث سنوات

 

 

ض كوري ، رئ�س مجلس اإلدارة   بار�را فلني
ي مجلس النواب ، و�ي أول امرأة �شغل هذا 

ي إلينوي. عملت بار�را كقائدة األغلب�ة �ض
ا من مجلس النواب �ض ض كوري مؤخر� تقاعدت بار�را فلني

ي إلينوي. كانت منا�ة للهواء النظ�ف والماء.  
�بة الدخل المكتسب �ض ي الوال�ة وائتمان �ض

المنصب. رعت أول قانون لح��ة المعلومات �ض
ي ذلك إلينوي 

ي تم��ل الدولة للتعل�م العام ونظام قضاء األحداث. تم تك��مها من قبل العد�د   من المنظمات بما �ض
 قادت اإلصالحات �ض

ACLU ،  ومنظمة األبوة المخططة ، و�لينوي AFL-CIO ،   إلينوي ضد عنف هات ، ومجلس  ض ي ، وأصدقاء المن�ت البيئئ إلينوي  ومجلس 
ي البكالور�وس والماجست�ي من جامعة ش�كاغو . حصلت بار�را ع� درجئت   .المسدس ، وحملة إلينوي لإلصالح الس�ا�ي
 
 

 

  جين�فر فان وي
ي أغسطس  

ضكر �ض ي ب���ت ي يب ي مجلس اإلدارة من قبل الحا�م �ب
ض عضو مجلس اإلدارة جين�فر فان وي �ض ا كمساعد  2020تم تعيني . عملت سابق�

ي 
ي مكتب البيئة المدن�ة �ض

ي مكتب المد�ي العام إللينوي. أثناء عملها �ض
المتعلقة  عالجت العد�د من القضا�ا المهمة   ، AGO المد�ي العام �ض

اله إلينوي  بتلوث  من  ي كل 
�ض الخاصة  الممارسة  ي 

�ض ة  بخ�ب ا  أ�ض� وي  فان  الس�دة  تتمتع  الطب�ع�ة.  الموارد  ار  وأ�ض واألرض  والماء  واء 
ي ذلك األمور الخاصة بقانون الهواء النظ�ف  

وو�سكو�سن ح�ث قدمت المشورة للعمالء �شأن اللوائح البيئ�ة الف�درال�ة والوالئ�ة ، بما �ض
قانون الم�اە النظ�فة ، وقانون الحفاظ ع� الموارد واستعادتها ، و   (RCRA) ،   والقانون الشامل. قانون االستجابة والتع��ض والمسؤول�ة

  .(CERCLA) البيئ�ة 
ي التاب ض ع� مستوى الوال�ة والمحل�ة وكانت رئ�سة مشاركة للجنة القانون البيئئ ي نقابات المحامني

عة لنقابة  كانت الس�دة فان وي �شطة �ض
ي تأل�ف �سخة مبكرة من قانون مجلس الشي�خ رقم  

ي ش�كاغو. باإلضافة إ� ذلك ، شاركت الس�دة فان وي �ض
ض �ض 0550المحامني (القانون   

ا عن تلوث بالرصاص ، وأن توفر إمدادات  0922-99العام اآلن   ب الخاصة بها بحث� ) الذي يتطلب أن تخت�ب المدارس مصادر م�اە ال�ث
ا ع� القضا�ا البيئ�ة  الم�اە المج ب و االختبارات. ركزت الس�دة فان وي ممارستها القانون�ة ح��� ي إخطارات م�اە ال�ث

تمع�ة الرصاص �ض
18أل��� من   ا    عام� .  
القانون   ي 

�ض الدكتوراە  ع�  إند�انا. حصلت  من جامعة  العامة  الس�اسة  ي 
�ض العلوم  ي 

�ض البكالور�وس  درجة  ع�  فان وي  الس�دة  حصلت 
مونتوماجست ي ف�ي

ي من كل�ة الحقوق �ض ي القانون البيئئ
�ي الدراسات �ض .  

 



  م�ش�ل جيبسون

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  نوفم�ب  
ضكر �ض ي ب���ت ي يب ي مجلس اإلدارة من قبل الحا�م �ب

ض جيبسون عضو مجلس اإلدارة �ض . و�ي أخصائ�ة صحة بيئ�ة  2021تم تعيني
ة ت��د عن   15مسجلة تتمتع بخ�ب ي االستشارات البيئ�ة وتح��ل النفا�ات و�دارة الموارد والصحة العامة البيئ�ة. نفذت  م�ش�ل    

ا �ض عام�
ي المستشف�ات والجامعات والمرافق السكن�ة والقواعد العسك��ة ومواقع التصنيع ومجمعات  برامج إعادة التدو 

�ر والحد من النفا�ات �ض
ا   ا برنامج� ات�ج�ات معالجة النفا�ات. أدارت م�ش�ل  أ�ض� ة. وقد  نصحت المنظمات البيئ�ة ع� مستوى الوال�ة �شأن اس�ت المكاتب ال�ب�ي

ي مقاطعة د�ك
الب عملت من خالله مع مقالب القمامة وناقالت النفا�ات لتقل�ل النفا�ات السكن�ة. باإلضافة إ� ذلك  للنفا�ات الصلبة �ض

ب النظ�فة ، وأنظمة معالجة م�اە ال�ف الص�ي   ي مقاطعة بون لفرض معاي�ي م�اە ال�ث
ي الصحة البيئ�ة �ض فت ع� ف��ق من مفت�ث ،  أ�ث

ي الموقع ، وسالمة األغذ�ة ، فضً� ع
ي ذروة جائحةالخاصة �ض

ن الظروف الصح�ة �ض  COVID-19.   حصلت م�ش�ل  ع� بكالور�وس العلوم
ي العلوم البيئ�ة من جامعة وال�ة إلينوي

  .�ض


