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KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP 2020-49 
PAGBUBUO SA JOINT ANALYSIS CENTER NG ESTADO AT ANG PANGAKO NITO 

NA PROTEKTAHAN ANG KRITIKAL NA IMPRASTRAKTURA  
AT MGA PANGUNAHING MAPAGKUKUNAN 

 
SAPAGKAT, ang napapanahong pagpapalit ng mga kritikal na impormasyon sa mga lokal, 
pang-estado, pederal na ahensya at pribadong kasosyo ay nananatiling isa sa mga seryosong 
hamon na nakakaapekto sa seguridad ng sariling bayan; at, 
 
SAPAGKAT, ang mga pagbabanta gamit ang internet ay maaaring panganib sa personal, 
propesyonal, at pinansyal na aspeto ng pamumuhay ng mga mamayan ng Illinois at nagbabanta 
sa seguridad at ekonomiya ng estado; at,  
 
SAPAGKAT, ang mga sektor ng kritikal na imprastraktura at pangunahing mapagkukunan ay 
umaasa nang malaki sa teknolohiya ng impormasyon upang pamahalaan nang ligtas ang mga 
kumplikadong sistema kabilang ang mga pampublikong mga gagamit ng mga linya ng utilidad, 
pangangalaga sa kalusugan, telecommunication, transportasyon, serbisyo sa pananalapi, 
paggawa, edukasyon, pananaliksik at publiko; at, 
 
SAPAGKAT, ang proteksyon ng kritikal na imprastraktura at mga pangunahing mapagkukunan 
ay lampas sa maabot ng anumang solong nilalang at nangangailangan ng isang aktibong diskarte; 
at, 
 
SAPAGKAT, ang magkakaibang mga awtoridad, ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga 
kritikal na imprastraktura at mga pangunahing mapagkukunan ng mga stakeholder ay 
nangangailangan ng publiko at pribadong pagtutulungan na hinihikayat ang pagkakaisa ng 
pagsisikap; at, 
 
SAPAGKAT, sa Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act ng 2004, inatasan ng 
Pangulo at Kongreso ng Estados Unidos na ang isang Information Sharing Environment ay 
maitatag sa loob ng pamahalaang pederal, at sa pagitan ng mga pederal, pang-estado, lokal, at 
pribadong sektor, upang payagan ang walang putol na pagpapalitan ng impormasyon ng 
seguridad sa sariling bayan, impormasyon ng terorismo, at impormasyon sa pagpapatupad ng 
batas na may kaugnayan sa terorismo; at, 
 
SAPAGKAT, noon Nobyembre 16, 2006, ang Presidente ng Estados Unidos, sa pamamagitan 
ng Opisina ng Direktor ng Pambansang Intelektuwal, ay nagsumite sa Kongreso ng isang plano 
ng pagpapatupad para sa paglikha ng isang Information Sharing Environment, na sa bahagi ay 
nanawagan para sa pagtatatag ng isang pinagsama-samang network ng estado at pangunahing 
mga sentro ng pagsasama-sama ng lunsod o bayan; at, 
 
SAPAGKAT, ang Kagawaran ng mga Gawain sa Militar ng Illinois, na itinaguyod ng 
Kagawaran ng Seguridad ng Sariling Bayan at sinusuportahan ng National Guard Bureau, ay 
maaaring tumakbo bilang isang mekanismo kung saan ang mga stakeholder ng Estado ay 
maaaring isulong ang kanilang mga pakikipagtulungan, mapadali ang pinag-ugnay na 
pagbabahagi ng impormasyon at paganahin ang pagpaplano at paghahanda para sa 
magkakaibang mapagkukunang proteksyon na ang mga pagsisikap ay maisasama sa pederal na 
diskarte sa pagtugon sa seguridad ng sariling bayan; at, 
 
SAPAGKAT, ito ay patakaran ng Estado ng Illinois na maghanda para sa, at kung posible, 
maiiwasan ang mga sakuna kabilang ngunit hindi limitado sa mga nagmula sa mga sanhi ng 
teknolohiya, upang mapanatili ang buhay at pag-aari ng mga tao sa Estado ng Illinois; at, 



 
SAPAGKAT, upang maprotektahan ang seguridad at ekonomiya ng Estado; nararapat at 
kinakailangan para sa pamahalaan ng estado na magtatag ng isang magkakasamang pagsisikap 
na kinasasangkutan ng gobyerno, pribadong sektor, militar, pananaliksik at pang-akademikong 
mga stakeholder upang mapahusay ang cybersecurity ng Illinois;  
 
SAMAKATWID, Ako, si JB Pritzker, Gobernador ng Illinois, sa pamamagitan ng bisa ng 
ehekutibong awtoridad na ipinagkaloob sa akin ng Artikulo V ng Saligang Batas ng Estado ng 
Illinois, iniuutos ko ang mga sumusunod: 
 
I. Ang Pagtatatag sa Illinois Joint Analysis Center 
 
Ang isang Illinois Joint Analysis Center (IL-JAC) ay itatatag.  Ang IL-JAC ay dapat na itatag at 
patakbuhin tulad ng ibinigay ng batas ng estado at pederal.  Sa ilalim ng awtoridad na 
ipinagkaloob ng Pederal na pamahalaan sa 32 CFR Subpart A, ang IL-JAC ay ilalagay sa loob ng 
isang sensitive compartmentalized information facility (SCIF), sa gayon pinapayagan ang IL-
JAC na ma-access ang nauuri na impormasyon ng pagbabanta tungkol sa Estado ng Illinois at 
makuha ang pinakamahusay na impormasyon na magagamit upang mahulaan, maiwasan, at 
tumugon sa mga banta na kinakaharap ng mga mamamayan nito.   
 

A. Ang Layunin ng Illinois Joint Analysis Center 
 
Ang layunin ng Illinois Joint Analysis Center ay upang maprotektahan ang mga tao at pag-aari 
ng Illinois sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang multi-disciplinary, information sharing na 
network na dinisenyo upang tipunin, pag-aralan, at ikalat ang pagsusuri at impormasyon sa 
internet sa mga pampubliko at pribadong stakeholder sa isang napapanahong paraan at naaayon 
sa mga pansariling karapatan ng ating mga mamamayan.   
 

B. Pamamahala sa Illinois Joint Analysis Center ng Oversight Board 
 
Ang IL-JAC ay pinamamahalaan ng Oversight Board ng IL-JAC (“ang Lupon”).  Ang Lupon ay 
binubuo ng Tagapayo sa Homeland Security ng Estado ng Illinois, The Adjutant General (TAG) 
ng Illinois, at ng Direktor ng Illinois State Police.  Ang Tagapayo sa Homeland Security ay 
kikilos bilang Tagapangulo sa Lupon, at ang bawat miyembro, kabilang ang Tagapangulo, ay 
may pantay na boto sa lahat ng paksa sa Lupon.  Ang Lupon ay tatanggapin ang mga patakaran, 
pamamaraan, panuntunan, at regulasyon patungkol sa pagpapatakbo ng IL-JAC.   
 
II. Sugnay ng Pagtatapos 
 
Walang anuman sa Kautusang Tagapagpaganap na ito ay maaaring magpakahulugan upang 
salungatin ang anumang pederal at pang-Estadong batas o regulasyon. Walang anuman sa 
Kautusang Tagapagpaganap na ito ang makakaapekto o mababago ang umiiral na mga 
kapangyarihang ayon sa batas ng anumang ahensya ng Estado o magpakahulugan bilang muling 
pagtatalaga o muling pag-aayos ng anumang ahensya ng Estado. 
 
III. Mga Naunang Kautusang Tagapagpaganap 
 
Ang Kautusang Tagapagpaganap na ito ay pumipigil sa anumang salungat na probisyon ng 
anumang naunang Kautusang Tagapagpaganap. 
 
IV. Sugnay ng Pagwawakas 

Kung may anumang bahagi ng Kautusang Tagapagpaganap na ito ay natagpuan na hindi wasto 
ng korte ng karampatang hurisdiksyon, ang natitirang mga probisyon ay dapat manatili nang 
lakas at epekto. Ang mga probisyon ng Kautusang Tagapagpaganap ay maaaring matapos. 
 
V. Epektibong Petsa 
 
Ang Kautusang Tagapagpaganap na ito ay magkakabisa agad pagkatapos isalin ng Kalihim ng 
Estado. 
 
 



 
 
   
        ______________________________ 

JB Pritzker, Gobernador 
 
Inisyu ng Gobernador: Hulyo 24, 2020 
Isinalin ng Kalihim ng Estado: Hulyo 24, 2020 


