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 مصحح         
 7-2021األمر التنفیذي               2021أبریل/نیسان،  22

 
 7-2021األمر التنفیذي 

 ) 77رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید
 
 

جائحة تسببت في مرض واسع االنتشار وفي إزھاق األرواح وأدت إلى    2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار  حیث  
 نشوء تحدیات استثنائیة أمام والیتنا وسكانھا، 

 
، أصبح العبء على السكان  19-وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن كوفید  وحیث إنھ

 ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الوالیة عبئا غیر مسبوق،
 

لوالیة في جمیع األوقات ال سیما خالل ھذه األزمة حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة ا  وحیث إن
 الصحیة العامة،

 
في جمیع أنحاء والیة إلینوي ألكثر من عام، استمرت األحوال المسببة للكارثة بجمیع أنحاء   19ونظًرا النتشار كوفید   وحیث إنھ

 الوالیة في التطور،
 

في الخسارة الفادحة ألرواح الكثیر من السكان وإلحاق األذى بصحة عشرات   19-وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفید  وحیث إنھ
اآلالف غیرھم، فقد تسببت في أضرار اقتصادیة جسیمة وال تزال تھدد األمن المالي لعدد كبیر من األفراد، وخاصة محدودي  

 الدخل، في أنحاء الدولة والوالیة، 
 

عطیل األعمال الناجم عن الجائحة أثًرا كبیًرا على قدرة العائالت على دفع فواتیرھم بسبب المرض أو البطالة المنتشرة  أثر توحیث  
 أو تخفیض ساعات العمل أو ما یتعلق بذلك من عقبات، 

 
ھا، ومنھا فواتیر  أُجبرت الكثیر من العائالت على اتخاذ قرارات مالیة صعبة وتعذر علیھا سداد المدفوعات الواجبة علیوحیث  

 الغاز والكھرباء، مما أوقعھا في خطر كبیر بفقدان الخدمات نتیجة قطعھا،  
 

، وبذلك ستتعرض العائالت واألفراد الذین ما زالوا  2021مارس    31انتھت فترة تأجیل قطع مرافق الغاز والكھرباء یوم    وحیث
الخدمات عنھم بسبب عدم دفع فواتیر المرافق، مما سیؤدي إلى  یعانون من األوضاع االقتصادیة الصعبة بسبب الجائحة إلى قطع  

 تفاقم معاناتھم،   
 

التي ستستمر في اإلضرار بالسكان خالل األشھر المقبلة،    19إنھ ونظرا لآلثار الصحیة واالقتصادیة المتواصلة لكوفید    وحیث
فإن قطع المرافق الحیویة لعدم الدفع سیضیف عبئًا ال یحتمل على العائالت المحدودة الدخل ویؤثر أثًرا جسیًما غیر متناسب على 

 ة، السكان األكثر فقًرا في الوالی
 

 إن استمرار توصیل خدمات المرافق سوف یساعد في كبح انتشار المرض وحمایة الصحة والسالمة العامة،  وحیث
 

(وحیث   إلینوي  في  االقتصادیة  والفرص  التجارة  ھیئة  والعائالت DCEOعملت  األفراد  على  الجائحة  أضرار  تالفي  على   (
ة للمساعدة في دفع فواتیر المرافق للحیلولة دون قطع المرافق وذلك  المحدودة الدخل من خالل التركیز على وضع إجراءات جدید

 Supplemental Low-Income Homeبموجب قانون "صندوق المساعدات التكمیلیة للطاقة المنزلیة لمحدودي الدخل" (
Energy Assistance Fund, 305 ILCS 20/13  ،( 
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) (القانون)،  Illinois Energy Assistance Act) (305 ILCS 20/13، ووفقًا لقانون معونات الطاقة في إلینوي (وحیث إنھ

التكمیلیة للطاقة المنزلیة لمحدودي الدخل"  DCEOتستخدم ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة ( ) أموال "صندوق المساعدات 
تیر شركات الكھرباء التعاونیة بالنیابة  لدفع فواتیر مرافق الكھرباء أو الغاز العامة وفواتیر مرافق الكھرباء أو الغاز البلدیة وفوا

عن العمالء المشتركین في البرنامج المصرح لھ بموجب القانون لتقدیم خدمات الحمایة من العوامل الجویة وإلدارة "صندوق  
 المساعدات التكمیلیة للطاقة المنزلیة لمحدودي الدخل"، 

 
یجب على ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة وضع حد معین للدخل   ))،ILCS 20/6(a  305، ووفقًا للقانون في المادة (وحیث إنھ

 السنوي الستحقاق المساعدة المقدمة بموجب القانون،
 

) على أن األموال المخصصة لكل مرفق تستخدم لتقدیم المساعدات ILCS 20/13  305إن القانون ینص أیًضا في مادتھ (وحیث  
 لعمالء ذلك المرفق فقط، 

 
والطوارئ الصحیة العامة الناتجة عنھا أرى ضرورة إصدار ھذا األمر   19جھودنا لمواجھة جائحة كوفید    إنني وفي ظلوحیث  

.) حتى یمكن للوالیة تقدیم مساعدات  ILCS 20/1 et seq  305التنفیذي بالتعلیق المؤقت لنصوص معینة من القانون في المادتین (
المالیة الشدیدة لضمان عدم قطع مرافق الغاز   دفع فواتیر المرافق لعدد كبیر من السكان المستحقین الذین یعانون من الضائقة 

 والكھرباء عنھم،  
 

إلینوي والمواد (بناء علیھ إلینوي، وبموجب دستور  المخولة لي بصفتي حاكم والیة  السلطات   ,Sections 7(1)، وبموجب 
7(2), 7(3), 7(8), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305  من (

قانون ھیئة إدارة الطوارئ بالوالیة ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ ابتداء  
 :2021أبریل/نیسان  22من 

 
) .Energy Assistance Act, 305 ILCS 20/1 et seqالمادة األولى: تعلق النصوص التالیة من قانون معونات الطاقة (

الكوارث (  2021یونیو    30تى  ح إعالنات حالة  انتھاء مدة  أیھما  Gubernatorial Disaster Proclamationsأو حتى   ،(
 أقرب: 

 
1. ) الطاقة  معونات  قانون  بموجب  المقدمة  المساعدة  طلب  تقدیم  الستحقاق  العائالت  لدخل  السنوي   Energyالحد 

Assistance Act, 305 ILCS 20/6(a  (( 
 

)) الذي یشترط أن األموال المخصصة لكل مرفق في "صندوق المساعدات التكمیلیة ILCS 20/13(g  305نص المادة ( .2
) الدخل"  لمحدودي  المنزلیة  )  Supplemental Low-Income Home Energy Assistance Fundللطاقة 

 تستخدم لتقدیم المساعدات لعمالء ذلك المرفق فقط. 
 

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

 نفیذي أحكام منفردة مستقلة. السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر الت
 
 

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           
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