
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  Executive Order 2020-30(  30-2020األمر التنفیذي       2020أبریل،  23

 

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
EXECUTIVE ORDER -COVID 19(  19بشأن فیروس كورونا المستجد   28(األمر التنفیذي رقم 

NO.28 (( 
 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل  COVID-19فیروس كورونا المستجد  حیث إن
 الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

 
أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق   2020مارس   9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث إنني

)) لمواجھة تفشي مرض  First Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (إعالن الحاكم للكوارث األول (
 ،19فیروس كورونا 

 
أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث  2020أبریل  1عاودت اإلعالن یوم  وحیث إنني

) إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما بإعالني Second Gubernatorial Disaster Proclamationالثاني (
 ،19الحاكم للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد 

 
انتشر بسرعة في فترة قصیرة في أنحاء إلینوي مما یستدعي توجیھات جدیدة وصارمة   19جد فیروس كورونا المستوحیث إن 

 من مسئولي الصحة على المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي،
 

في إلینوي یتزاید بشكل مضاعف وینتشر في مزید من مناطق الوالیة   19عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا  وحیث إن
 دا متزایدا من الوفیات،ویخلف عد

 
الذي أمرت فیھ جمیع من یعیش حالیًا في والیة إلینوي  10-2020األمر التنفیذي  2020مارس  20أصدرت في  وحیث إنني

 بالبقاء في المنزل أو في أماكن إقامتھم باستثناء ما ھو مسموح بھ في األمر التنفیذي،
 

قف أنشطة جمیع األعمال التجاریة والعملیات في الوالیة باستثناء بو10-2020أمرت بموجب األمر التنفیذي  وحیث إنني
األعمال والعملیات األساسیة على النحو المحدد في األمر التنفیذي، باستثناء الحد األدنى من العملیات األساسیة على النحو 

 المحدد في ھذا األمر،
 

برمتھ حتى نھایة مدة إعالني الحاكم للكوارث والممتدة  10-2020التنفیذي قد مدد األمر  18-2020األمر التنفیذي وحیث إن 
 ،2020أبریل،  30حالیًا حتى 

 
قد أسفر عن آثار اقتصادیة كبیرة منھا فقدان الدخل واألجور والذي یھدد باإلضرار  19فیروس كورونا المستجد وحیث إن 

 باألمن المالي للكثیر من سكان إلینوي،  
 
یمنع جھات إنفاذ القانون من إنفاذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة، تتطلب  10-2020كان األمر التنفیذي   ولما وحیث إنھ 

 الطوارئ الصحیة الحالیة المزید من اإلجراءات لمنع رفع دعاوى الطرد من الوحدات السكنیة،  
 

الطرد من السكن یتعارض مع مصلحة الحفاظ على الصحة العامة المتمثلة في ضمان بقاء المواطنین في منازلھم وحیث إن 
 أثناء ھذه الطوارئ الصحیة العامة، 

 
حمایة مستأجري العقارات غیر السكنیة ضروریة لضمان قدرة األعمال التجاریة والعملیات األساسیة على مواصلة وحیث إن 

وقدرة األعمال التجاریة األخرى على االلتزام بأوامر  10-2020خدمات الضروریة وفقا ألحكام األمر التنفیذي توفیر السلع وال
 الغلق الصادرة فیما سبق وااللتزام بالقیود المفروضة،



 
المدنیة في إلینوي إجراءات الطرد من العقارات السكنیة وغیر السكنیة تنظمھا المادة التاسعة من قانون اإلجراءات وحیث إن 

)Article IX of the Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/9-101   ،وما تلیھا ( 
 

 Consular Identification Document Act, 5من قانون بطاقات الھویة القنصلیة في إلینوي ( 230/1المادة وحیث إن 
ILCS 230/1یة والضباط والوحدات التابعة للحكومات المحلیة بطاقات الھویة ) وما تلیھا تنص على أن تقبل ھیئات الوال

 القنصلیة وتعتبرھا بطاقة ساریة للشخص عندما تطلب من المواطنین تقدیم وثائق الھویة،  
 

بطاقات الھویة القنصلیة ھي بطاقات ھویة رسمیة تصدرھا الحكومات األجنبیة من خالل مكاتبھا القنصلیة لغرض وحیث إن 
 تعریف ھویة المواطن األجنبي الذي یعیش خارج تلك الدولة، 

 
عض الخدمات علقت الكثیر من المكاتب القنصلیة في والیة إلینوي أو قللت ب 19وسعیًا لكبح انتشار فیروس كورونا وحیث إنھ 

 منھا إصدار وتجدید بطاقات الھویة القنصلیة، 
 
وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ، بناء علیھ

)Sections 7(1), 7(2), 7(8), 7(10), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 
20 ILCS 3305 حتى نھایة مدة إعالني الحاكم  2020أبریل  23) فإنني أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من

 للكوارث:
 

المادة األولى: التعریفات: یقصد بالمصطلح "ھیئة تابعة للوالیة" على النحو الوارد في ھذا األمر التنفیذي أي مكتب أو قسم أو  
 ئة تابعة للسلطة التنفیذیة لحكومة والیة إلینوي وتكون خاضعة لسلطة الحاكم.وكالة أو إدارة أو لجنة أو ھی

 
من   101-5/9المادة الثانیة: ال یجوز ألي شخص أو كیان رفع دعوى لطرد مستأجر من عقار سكني بموجب أو بحكم المادة 

) وما تلیھا ما لم یشكل ھذا المستأجر تھدیدا مباشرا على صحة وسالمة المستأجرین ILCS 5/9-101  735قوانین إلینوي (
اآلخرین أو یشكل خطرا مباشرا وجسیما على العقار أو یكن مخالفا ألي قانون من قوانین البناء أو القوانین الصحیة الساریة أو 

ھ إعفاء ألي شخص من التزامھ بدفع اإلیجار أو من االمتثال القوانین المماثلة. ال یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أن
ألي التزام آخر علیھ بموجب أي عقد من عقود اإلیجار. ال یلغي ھذا األمر التنفیذي أو یحل محل أي نص من نصوص أي أمر  

 تنفیذي سابق آخر. 
 

لدولة أو الحكومات المحلیة في والیة إلینوي بإیقاف نوجھ جمیع ضباط إنفاذ القانون التابعین لحكومة الوالیة أو االمادة الثالثة: 
تنفیذ أوامر الطرد من العقارات غیر السكنیة ما لم یتبین أن المستأجر یشكل تھدیدا مباشرا على صحة وسالمة المستأجرین 

ین الصحیة الساریة أو اآلخرین أو یشكل خطرا مباشرا وجسیما على العقار أو یكن مخالفا ألي قانون من قوانین البناء أو القوان
ال یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أنھ إعفاء ألي شخص أو كیان من التزامھ بدفع اإلیجار أو من   القوانین المماثلة.

یتم تقییم الحاجة إلى استمرار ھذا األمر التوجیھي بعد إصدار  االمتثال ألي التزام آخر علیھ بموجب أي عقد من عقود اإلیجار.
 ي إعالن جدید للكوارث من الحاكم.أ
 

من قانون بطاقات الھویة  230/1المادة الرابعة: تقبل أي ھیئة تابعة للوالیة بطاقات الھویة القنصلیة الصادرة بموجب المادة 
) وما تلیھا وتعتبرھا وثائق ساریة  Consular Identification Document Act, 5 ILCS 230/1القنصلیة في إلینوي (

ص عندما تطلب من العامة تقدیم وثائق الھویة بموجب أي نظام أو أمر أو قانون أو الئحة، بما في ذلك أي بطاقة ھویة  للشخ 
 قنصلیة منتھیة منذ تاریخ إعالن الكوارث األول.   

 
 Title 56, Section 5300.30 of the Illinoisمن قانون إلینوي اإلداري ( 5300.30المادة الخامسة: تعلق أحكام المادة 

Administrative Code التي تنص على القواعد اإلجرائیة للجنة حقوق اإلنسان في إلینوي والتي تنص على تقدیم (
االلتماسات واألوامر واإلشعارات وغیرھا من المذكرات إما شخصیا أو بالبرید الممتاز. ویسمح بتقدیم المذكرات بموجب المادة 

 ممتاز أو بالبرید اإللكتروني طوال مدة إعالني الكوارث.     شخصیا أو بالبرید ال 5300.30
 

المادة السادسة: إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محكمة  
الذي یكون نافذًا بدون ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي و

 الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. 
 
 
 
       _____________________________ 
 جیھ بي بریتزكر        
 

 2020أبریل،  23صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أبریل،  23مقدم من سكرتیر الوالیة في 


