
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18-2020األمر التنفیذي رقم         2020 ,أبریل 1 
   

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )  COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  61(األمر التنفیذي رقم 

 
 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز  2019فیروس كورونا المستجد  وحیث إن
 التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

 
 على أنھ وباء، 19تفشي فیروس كورونا  2020مارس  11صنفت منظمة الصحة العالمیة في  وحیث

 
، أعلنت منظمة الصحة العالمیة ومراكز السیطرة على 19على الرغم من الجھود المبذولة الحتواء فیروس كورونا وحیث إنھ 
 ) أنھ من المتوقع أن ینتشر،CDCاألمراض (

 
، بما 19فئات معینة من السكان معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتیجة لفیروس كورونا  وحیث إن

 في ذلك كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة خطیرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة،
 

ة قصیرة في أنحاء إلینوي مما یستدعي توجیھات جدیدة وصارمة انتشر بسرعة في فتر 19فیروس كورونا المستجد وحیث إن 
 من مسئولي الصحة على المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي،

 
المسافة االجتماعیة التي تتمثل في الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بین الناس ھي اإلستراتیجیة األساسیة للحد وحیث إن 

 في مجتمعاتنا، 19رونا من انتشار فیروس كو
 

توفر االختبارات الحالیة قد كشف عن انتشار أكبر للحاالت المؤكدة في جمیع أنحاء والیة إلینوي، ومن المتوقع أن  وحیث أن
ینتشر في المناطق المحلیة عبر والیة إلینوي التي لم یكشف فیھا حالیًا عن  19تثبت قدرة االختبار المتزایدة أن فیروس كورونا 

 لة مؤكدة،حا
 

عدد حاالت اإلصابة بالفیروس المشتبھ بھا في إلینوي یتزاید بشكل كبیر وینتشر في المزید من المواقع في إلینوي،  وحیث إن
مما یشیر إلى أن ھناك حاجة إلى تدابیر إبعاد اجتماعي جذریة، حتى في المجتمعات التي لم یتم تحدید الحاالت المؤكدة بھا حتى 

 یل عدد األشخاص الذین یمرضون في أي وقت وإمكانیة استنفاد موارد الرعایة الصحیة لدینا،اآلن، وذلك لتقل
 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  حیث إنني
)) لمواجھة تفشي مرض فیروس كورونا Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (أول إعالن الحاكم للكوارث (

19 ")COVID-19،( " 
 

جمیَع مقاطعات والیة إلینوي مناطَق موبوءة استجابة لإلنتشار األّسّي لفیروس  2020أبریل  1إلعالني الثاني یوم  ونظرا
ارث األّول، من اآلن (وھو إعالن الحاكم للكوارث الثّاني الذي ورد بعد إعالن الحاكم للكو COVID-19كورونا المستجد 

 فصاعدًا إعالنات الحاكم للكوارث)، 
ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة وحیث إنني 

وإیقاف انتشار فیروس  لدینا على خدمة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة إلبطاء
 ، 19كورونا المستجد 

 
أجد أنھ من الضروري مواصلة وتمدید األوامر التنفیذیة الصادرة حتى اآلن استجابة لتفشي مرض فیروس كورونا  حیث

-2020،  09-2020، 08 -2020، 07-2020، 06-2020، 05-2020، 04-2020، 03-2020المستجد، األوامر التنفیذیة 
، وأدرج تباعا لذلك البنود الواردة 2020-17، 2020-16، 2020-15، 2020-14، 2020-13، 2020-12، 2020-11، 10

 في ھذه األوامر التّنفیذیّة، 
 

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي بناء علیھ
)Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency 

Act, 7 ILCS 9:ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما یلي ،( 
 

 الجزء األول: استمرار وتمدید األوامر التنفیذیة المسبقة.



 

 
، 04-2020، 03-2020:  2020-18ا األمر التنفیذي تّم اإلقرار باستمراریة األوامر التنفیذیة التالیة وتمدیدھا بموجب ھذ

2020-05 ،2020-06 ،2020-07 ،2020-08 ،2020-09 ،2020-10 ،2020-11 ،2020-12 ،2020-13 ،2020-14 ،
 ، وذلك على النحو التالي:17-2020، و2020-16، 2020-15

 
 (إغالق مركز جیمس ر طومسون ؛ التنازل عن شرط اإلجازة المرضیة لموظفي الدولة): 04-2020األمر التنفیذي 

 
شارع وست  100، الواقع في James R. Thompson، یُغلق مركز  2020مارس  16اعتباًرا من   المادة األولى.

راندولف، شیكاغو، إلینوي، طوال فترة إعالن الكوارث أمام الجمھور، باستثناء ما ھو ضروري لممارسة األعمال 
الحكومیة أو للحصول على خدمات من ھیئة حكومیة أو مكتب دستوري أو لتشغیل نشاط تجاري یقع في مركز 

James R. Thompson على دخول الجمھور إلى الشركات الواقعة في الطابق األرضي في . لن یؤثر ھذا اإلغالق
 من خالل المداخل الخارجیة. James R. Thompsonمركز 

 
، تُعلق شروط الخدمة المستمرة لمدة عامین لموظفي الدولة ألخذ اإلجازة 2020مارس  13اعتباًرا من   المادة الثانیة.

من قواعد الموظفین في القانون اإلداري لوالیة إلینوي خالل فترة  303.110، المادة 80المرضیة المسبقة وفقًا للباب 
 إعالن الكوارث للحاكم.

 
 (إغالق المدارس): 06-2020و 05-2020األوامر التنفیذیة 

 
بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  06-2020و 05-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

 .2020ریل أب 30
 

(تعلیق االستھالك الداخلي في المطاعم والحانات ؛ التأمین ضد البطالة ؛ قانون  07-2020األمر التنفیذي 
 االجتماعات المفتوحة):

 
، یجب على 2020أبریل (نیسان)  30مساًء حتى  9من الساعة  2020آذار (مارس)  16اعتباًرا من   المادة األولى.

بما في ذلك المطاعم  -والیة إلینوي التي تقدم الطعام أو المشروبات لالستھالك الداخلي  جمیع األنشطة التجاریة في
تعلیق خدمات االستھالك الداخلي وال یسمح لھا بھ. یُسمح لمثل ھذه  -والحانات ومحالت البقالة وقاعات الطعام 

لمباني كما ھو مسموح بھ حالیًا المتاجر ونشجعھا على تقدیم األطعمة والمشروبات بحیث یمكن استھالكھا خارج ا
بموجب القانون من خالل وسائل مثل التسلیم إلى المنازل والتسلیم عن طریق الغیر والبیع للسیارات المارة واالستالم 

من جانب الطریق . باإلضافة إلى ذلك، یمكن للزبائن دخول المبنى لشراء الطعام أو المشروبات والمغادرة بعد 
األماكن التي تقدم خدمة االستالم والمغادرة للطعام أو المشروبات، بما في ذلك شاحنات الطعام،  استالمھا.  یجب على

التأكد من وجود بیئة یحافظ فیھا الزبائن على مسافة اجتماعیة مناسبة. تعفى الشركات الموجودة في المطارات 
التنفیذي. یجوز لمطاعم الفنادق االستمرار والمستشفیات وقاعات الطعام في الكلیات والجامعات من أحكام ھذا األمر 

في تقدیم خدمة الغرف وبیع الوجبات السریعة التي یتم تناولھا بالخارج. یجوز لخدمات المطاعم االستمرار في 
 خدماتھا.

 
ة ) من قانون إدارة الطوارئ في إلینوي، فإن شرطة والیة إلینوي وإدار3( 7) و 2( 7بموجب المادتین  المادة الثانیة.

الصحة العامة في إلینوي وقیادة إدارة إطفاء الوالیة وھیئة مراقبة المشروبات الكحولیة في إلینوي قد تم توجیھھم 
للتعاون مع بعضھم البعض والستخدام الموارد المتاحة لتنفیذ أحكام ھذا األمر التنفیذي فیما یتعلق بالكیانات الخاضعة 

 لوالیتھا بموجب قانون إلینوي.  
 

ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یعدل أو یلغي سلطة إدارة إلینوي للصحة العامة بموجب المادة   الثالثة. المادة
 .ILCS 2310  /2310-15 20من قانون سلطات وواجبات الصحة العامة  2310-15

 
)، ILCS 405/500 (D 082خالل مدة إعالن الحاكم للكارثة، تم تعلیق تقدیم قانون تأمین البطالة،   المادة الرابعة.

الذي یتطلب فترة انتظار لمدة أسبوع واحد لمطالبات التأمین ضد البطالة للمطالبین العاطلین عن العمل والذین یحق 
 لھم الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة.

 
الذي  ILCS 120 5وحة خالل فترة إعالن الحاكم للكارثة، یتم تعلیق أحكام قانون االجتماعات المفت  المادة الخامسة.

 5) تعلیق حكم المادة 1یتطلب أو یتعلق بالحضور الشخصي من قبل أعضاء الھیئات العامة. على وجھ التحدید، (
ILCS 120  /2.01 )5) األحكام في المادة 2بأن "أعضاء الھیئة العامة یجب أن یكونوا حاضرین شخصیا" و 
ILCS 120/7  التي تحدد متى یسمح بالمشاركة عن بعد. نوجھ الھیئات العامة بتأجیل النظر في األعمال العامة حیثما

أمكن. عندما یكون االجتماع ضروریًا، نوجھ الھیئات العامة بتوفیر الوصول إلى الفیدیو أو الصوت أو االتصال 
یمكنھم رؤیة االجتماع، وتحدیث مواقع الویب الخاصة  الھاتفي أو جمیعھا في االجتماعات لضمان أن أفراد الجمھور

بھم ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي إلبقاء الجمھور على اطالع كامل على أي تعدیالت في جداول 
 ، وكذلك أنشطتھم المتعلقة بالفیروس.19اجتماعاتھم أو شكل اجتماعاتھم بسبب فیروس كورونا 

 
 : سكرتیر الوالیة)(عملیات  08-2020األمر التنفیذي 

 
أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  08-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020. 



 

 
 (الخدمات الصحیة عن بعد): 09-2020األمر التنفیذي 

 
أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  09-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020. 
 

 (البقاء في المنزل ؛ االبتعاد االجتماعي ؛ توقفت عملیات اإلخالء): 10-2020األمر التنفیذي 
 

أبریل  30إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى بالكامل طوال مدة  10-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 
2020.   

 
؛ مدة إخطارات دائرة 10-2020و 05-2020(مراجعات في األوامر التنفیذیة  11-2020األمر التنفیذي 
 التصحیحات):

 
أبریل  30لیًا حتى بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حا 11-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020. 
 

(فحوصات الخلفیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة ؛ مدة إخطارات دائرة قضاء  12-2020األمر التنفیذي 
 األحداث ؛ قانون تعدین الفحم):

 
ریل أب 30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  12-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020. 
 

 (تعلیق الدخول إلى دائرة التصحیحات من سجون المقاطعات): 13-2020األمر التنفیذي 
 

أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى 13-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 
2020. 

 
 (توجیھات التوثیق والّشھادة): 2020-14األمر التنفیذي 

 
أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  14-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020. 
 

 ، الفقرتان (ح) و (ط) بموجب ھذا على النحو التالي: 2، القسم 14-2020یتم تعدیل وتنقیح األمر التنفیذي 
 

h.  الفاكس أو الوسائل اإللكترونیة نسخة واضحة  البرید السریع،یجب على الموقِّع أن یرسل عن طریق
 من المستند الموقع بالكامل مباشرة إلى الشاھد في موعد ال یتخطى الیوم التالي لتوقیع الوثیقة؛ 

 
i.  یجب على الشاھد التوقیع على النسخة المرسلة من المستند كشاھد وإرسال النسخة الموقعة من المستند

ساعة من  24إلى الموقِّع في غضون  البرید السریعاكس أو الوسائل اإللكترونیة أو مرة أخرى عبر الف
 اإلستالم؛

 
 (تعلیق العمل بأحكام قانون إلینوي للمدارس): 2020-15األمر التنفیذي 

 
أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  15-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 

2020.   
 

 (استعادة السیارات، تعلیق التدریب للخدمات األمنیّة في الفصول الدراسیة): 2020-16األمر التنفیذي 
 

أبریل  30بالكامل طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث، والتي تمتد حالیًا حتى  16-2020یتم تمدید األوامر التنفیذیة 
2020. 

 
 (المواعید النھائیة للقنب والتطبیقات المتعلقة بھ): 2020-17و 2020-03األمور التنفیذیة 

 
تعلق المواعید النھائیة لتقدیم الطلبات في قانون تنظیم وضرائب القنب والئحتھ التنفیذیة التي تنص على  المادة األولى.

 30ا حتى وتم تمدیدھ 03-2020والتي علقت فیما سبق بموجب األمر التنفیذي  2020مارس  16تقدیم الطلبات قبل 
 على النحو التالي: 2020أبریل  7حتى  17-2020، وبموجب األمر التنفیذي 2020مارس 

 
a.  لتقدیم طلبات ترخیص زارعة القنب بموجب القانون اإلداري  2020مارس16یتم تمدید الموعد النھائي

) Title 8, Section 1300.300(b) of the Illinois Administrative Codeلوالیة إلینوي (
، وبموجب األمر التنفیذي 2020مارس  30إلى  03-2020والذي تم تمدیده بموجب األمر التنفیذي 

 ،2020أبریل  30إلى  2020أبریل  7حتى  2020-17



 

 
b.  لتقدیم طلبات ترخیص تصنیع القنب بموجب قانون تنظیم  2020مارس،  16ویتم تمدید الموعد النھائي

 Section 35-5(b) of the Cannabis Regulation and Tax Act, 410وضرائب القنب (
ILCS 705/35-5(b) والقانون اإلداري إللینوي ((Title 8, Section 1300.400(b) of the 

Illinois Administrative Code 30إلى  03-2020) والذي تم تمدیده بموجب األمر التنفیذي 
 ،2020أبریل  30إلى  2020أبریل  7حتى  17-2020، وبموجب األمر التنفیذي 2020مارس 

 
c.  لتقدیم طلبات ترخیص تصنیع القنب بموجب قانون تنظیم  2020مارس،  16ویتم تمدید الموعد النھائي

 Section 40-5(b) of the Cannabis Regulation and Tax Act, 40وضرائب القنب (
ILCS 705/40-5(b) والقانون اإلداري إللینوي ((Title 8, Section 1300.510(b) of the 

Illinois Administrative Code 30إلى  03-2020) والذي تم تمدیده بموجب األمر التنفیذي 
 ،2020أبریل  30إلى  2020أبریل  7حتى  17-2020، وبموجب األمر التنفیذي 2020مارس 

 
یتم تعلیق أي متطلبات قانونیة أو تنظیمیة لقبول ھذه الطلبات شخصیًا وتوجیھ وزارة الزراعة إلى   المادة الثانیة.

 . 2020مارس،  12مساًء. التوقیت المركزي  5التوقف عن قبول الطلبات الشخصیة بدًءا من الساعة 
 

ص زراعة وتصنیع ونقل القنب نوجھ وزارة الزراعة في إلینوي أیضا إلى قبول جمیع طلبات ترخی  المادة الثالثة.
 عن طریق البرید األمریكي المسجل على العنوان التالي: 2020أبریل  30المختومة في أو قبل 

 
 وزارة الزراعة في إلینوي

 c/o Bureau of Medicinal Plantsمكتب النباتات الطبیة 
 19281 ص. ب

 9281-62794سبرینجفیلد ، إلینوي 
 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو   ء:الجزء الثاني: شرط االستثنا
حالة من أي محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي 

 أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن 
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