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 8-2021األمر التنفیذي 
 األمر التنفیذي بشأن مشتریات المركبات عدیمة االنبعاثات ومعدات الدعم

 

 سكان والیة إلینوي كافةً یستحقون العیش في بیئة آمنة تزدھر فیھا مجتمعاتھم،  حیث إن

 إن العلماء یجمعون إجماًعا واضًحا على أن األزمة المناخیة حقیقیة ویجب مواجھتھا من قبل مسؤولي الحكومات،  وحیث

 تشكل األزمة المناخیة تھدیدًا كبیًرا على بیئتنا وصحتنا ورفاھیتنا ومصادر معیشتنا وأمننا االقتصادي،  وحیث

بالمائة لضمان عدم تخلف الوالیة عن ركب جھود  100إن إلینوي ملتزمة بالتحول إلى اقتصاد الطاقة النظیفة بنسبة وحیث 
 الدولة لمواجھة األزمة المناخیة، 

 ب على حكومة الوالیة المساعدة في قیادة التحول إلى اقتصاد الطاقة النظیفة، إنھ من الواجوحیث 

 إن قطاع النقل ھو أكبر مصادر االنبعاثات في الوالیة، وحیث 

 تتعاون الوالیة مع وحدات تابعة للحكومات المحلیة في شراء المركبات،  وحیث

إن تحویل أساطیل المركبات الحكومیة إلى مركبات عدیمة االنبعاثات خطوة ضروریة للوفاء بھدف "اتفاقیة باریس"   وحیث
 لتخفیض االحتباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتین مئویتین،

النبعاثات والمركبات منخفضة االنبعاثات تقلل أیًضا من مستویات ملوثات الھواء في مناطق معینة إن المركبات عدیمة ا وحیث
 والتي ثبت أن لھا آثار ضارة للصحة، 

 إنھ من الضروري أن تقوم الوالیة بما یلزم للحد من انبعاثات الغازات الدفیئة في عملیاتھا، وحیث 

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

I.  التعریفات 

یقصد بالمصطلح "ھیئة حكومیة" كلما ورد في ھذا األمر التنفیذي أي مكتب أو إدارة أو وكالة أو مجلس أو لجنة أو ھیئة تابعة 
 للسلطة التنفیذیة في والیة إلینوي وخاضعة لسلطة الحاكم. 

II.  برنامج مشتریات المركبات 

تضع الوالیة وتنفذ برنامًجا لشراء المركبات الكھربائیة وغیرھا من المركبات منخفضة أو عدیمة االنبعاثات ألداء أعمال 
 الوالیة. یجوز لھذا البرنامج مراعاة احتیاجات مركبات الجھات المتخصصة ومركبات الشرطة والطوارئ.

III.  مجموعة عمل أسطول الوالیة 



عمل أسطول الوالیة". وتنعقد "مجموعة عمل أسطول الوالیة" من قِبل ھیئة خدمات اإلدارة تقوم الوالیة بإنشاء "مجموعة 
) ولجنة IEPA) ووكالة حمایة البیئة ( IDOT) على أن تشمل ممثلین من إدارة النقل بإلینوي ( CMSالمركزیة بإلینوي (
 تضم مھام "مجموعة عمل أسطول الوالیة" ما یلي:). ICCالتجارة في إلینوي (

a.  اقتراح اإلجراءات والطرق واألدوات القیاسیة التي توضع لمساعدة الھیئات الحكومیة في حساب التكالیف
المتوقعة طوال مدة حیاة المركبات، ومنھا تكالیف الوقود والتشغیل والصیانة ومتى یتم استبدال المركبة أو 

 والمساعدة في تقدیر ھذه التكالیف في میزانیة الھیئة. التخطیط الستبدالھا 
 

b.  تحدید أوجھ التمویل الخارجي وفرص المنح والسعي في توفیرھا لتمویل شراء المركبات عدیمة أو منخفضة
 االنبعاثات. 

 
c.  تقییم الخیارات البدیلة لتمویل مركبات أساطیل الوالیة، ومنھا االستئجار وتعاقدات أداء الطاقة وغیرھا من

 حیث التكلفة للمركبات عدیمة أو منخفضة االنبعاثات.  الطرق التي یمكنھا تحقیق االستخدام األكثر فاعلیة من
 

d.  تقییم احتیاجات البنیة األساسیة، ومن ضمنھا توفیر محطات شحن المركبات الكھربائیة، الالزمة لتشغیل
 المركبات الكھربائیة الحكومیة. 

 
e.  اقتراح إجراءات موحدة تسمح لمنسقي األسطول باستبدال المركبات قبل انتھاء عمرھا االفتراضي القیاسي

 لك إذا تم اعتبار أن االستبدال مجٍد من حیث التكلفة. بمركبات عدیمة أو منخفضة االنبعاثات وذ
 

f.   وضع دلیل استرشادي لمساعدة الھیئات في تبني الممارسات اإلداریة الخاصة بتشغیل المركبات الكھربائیة
وصیانتھا وشحنھا بالطاقة. جداول صیانة وشحن المركبات الكھربائیة تختلف عن المركبات التي تعمل 

م ممارسات مثلى جدیدة إلدارة األسطول. یجب أن یراعي الدلیل التوفیر المحتمل في بالوقود، وذلك یستلز
التكلفة من تسعیرة الكھرباء الفوریة أو تسعیرة وقت االستخدام عند التوصیة بأفضل الممارسات الخاصة  

 بجداول شحن المركبات الكھربائیة. 
 

IV. تحلیل التكالیف طوال عمر المركبة 

لمتعلقة بالمركبات الخاصة بالوالیة، تراعي الھیئات الحكومیة كلما أمكن التكلفة اإلجمالیة المتوقعة لملكیة عند تقدیر التكالیف ا
 المركبة من حیث الوقود والتشغیل والصیانة. 

V. محطات شحن المركبات الكھربائیة ألساطیل الوالیة وموظفي الوالیة وعامة الناس 

) بالتنسیق مع الھیئات الحكومیة األخرى في الوالیة بوضع خطة لتركیب محطات  CMSتقوم ھیئة خدمات اإلدارة المركزیة (
شحن المركبات الكھربائیة على أراض مملوكة للوالیة، ومن ضمنھا مواقف انتظار مركبات الزوار في المنشآت الحكومیة  

الوالیة ومركبات موظفي الوالیة وعامة الناس. وكجزء من ھذه الخطة، تقوم بالوالیة، الستخدامھا في شحن مركبات أساطیل 
"مجموعة عمل أسطول الوالیة" بالبحث في إمكانیة السماح لعامة الناس باستخدام محطات شحن المركبات الكھربائیة  

ن التمویل الساري من الخطة  المخصصة للجھات الحكومیة بالوالیة فقط، حیثما وكلما أمكن. على أن تسعى الخطة لالستفادة م
). وعلى جمیع الھیئات الحكومیة أن تسعى جاھدة إلى إدخال  Rebuild Illinois Capital Planالرئیسیة للتعمیر في إلینوي (

 محطات شحن المركبات الكھربائیة كلما أمكن كتحسین عقاري لفائدة المستأجرین في المباني الحكومیة المستأجرة. 

VI. تعلیمیة في شراء الحافالت المدرسیة عدیمة االنبعاثات مساعدة الدوائر ال 

) على وضع األدوات وتقدیم IEPA) ووكالة حمایة البیئة ( IDOTیتعاون مجلس التعلیم بوالیة إلینوي مع إدارة النقل بإلینوي ( 
المعلومات لمساعدة الدوائر التعلیمیة في تقییم فوائد وتكالیف الحافالت عدیمة االنبعاثات إذا استبدلت بالحافالت المدرسیة 

 الموجودة.

VII. شرط 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 السلطات القانونیة القائمة ألي ھیئة حكومیة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ إعادة تكلیف 

 ة حكومیة.أو إعادة ھیكلة ألي ھیئ

VIII. األوامر التنفیذیة السابقة 

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

IX.  بند استقاللیة النصوص 

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

X.  تاریخ النفاذ 



 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           

 
 
 

 2021أبریل،  22صادر من الحاكم بتاریخ 
 2021أبریل،  22مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


