
 
 
 
 

 44-2020األمر التنفیذي              2020یونیو  26
 

 44-2020األمر التنفیذي 
 )42رقم  COVID-19 (األمر التنفیذي الخاص بفیروس كورونا الُمستجد

 
، واجھت والیة إلینوي جائحة تسببت في مرض غیر عادي كما تسببت في خسائر في األرواح، 2020منذ أوائل مارس  حیث أنھ

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصدت أرواح اآلالف من السكان؛ و 140,000حیث أصابت أكثر من 
 

في جمیع األوقات وبشكل خاص  حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي ھي من بین أھم وظائف حكومة الوالیة حیث أن
 خالل ھذه األزمة الصحیة؛ و

 
مع دخول والیة إلینوي في الشھر الخامس من االستجابة لكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ

)COVID-19تنفسي وال یزال )، وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع من خالل عملیات الجھاز ال
بدون عالج أو لقاح فعال، وحیث أن العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع 

 أنحاء الدولة غیر مسبوق؛ و
 

 Gubernatorial Disasterفي إلینوي على مدار فترة إعالن الحاكم للكارثة ( COVID-19انتشر فیروس بینما 
Proclamations تغیرت الظروف التي تُسبب الكارثة في جمیع أنحاء الدولة واستمرت في التغییر مما یجعل التنبؤات النھائیة ،(

 لتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة صعبة للغایة؛ و 
 

األذى بالصحة الجسدیة  شخص من سكان والیة إلینوي وإلحاق 6,800أنھ باإلضافة إلى التسبب في وفاة أكثر من حیث 
في خسائر اقتصادیة واسعة النطاق وال یزال یھدد  COVID-19لعشرات اآلالف غیرھم، فقد تسبب فیروس كورونا الُمستجد 

 األمان المالي لعدد كبیر من األفراد والشركات عبر الدولة والوالیة؛ و
 

واالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا شفیات، وبسبب العبء المستمر على موارد المست 2020یونیو  26في  حیث أنھ
، واآلثار الصحیة واالقتصادیة المستمرة التي سیشعر بھا الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل الشھر COVID-19الُمستجد 

 ، أعلنت مرة أخرى أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كارثة؛ و المقبل
 

اصلة وتمدید األوامر التنفیذیة الصادرة حتى اآلن استجابة لتفشي مرض فیروس كورونا أجد أنھ من الضروري مو حیث
،  2020-12، 2020 -11، 2020-09، 2020-08، 2020-07، 2020-04، 2020-03المستجد، وھي األوامر التنفیذیة 

13-2020 ،15-2020 ،16-2020 ،17-2020 ،20-2020 ،21-2020 ،22-2020 ،23-2020 ،24-2020 ،25-2020 ،
26-2020 ،27-2020 ،28-2020 ،29-2020 ،30-2020 ،31-2020 ،34-2020 ،35-2020 ،36-2020 ،40-2020 ،
 أُدرج تباًعا لذلك البنود الواردة في ھذه األوامر التّنفیذیّة،  2020-42و 41-2020

 
)، 2(7)، 1(7، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي ومواد فإنھ بناء علیھ

 ,Sections 7(1), 7(2)، (ILCS 3305 20) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي، 12(7) و9(7)، 8(7)، 3(7
7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 (

 :2020یونیو  26ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما یلي ابتداء من 
 

 الجزء األول: إعادة إصدار األوامر التنفیذیة
 

،  2020-12، 2020 -11، 2020-09، 2020-08، 2020-07، 2020-04، 2020-03یتم إعادة إصدار األوامر التنفیذیة 
13-2020 ،15-2020 ،16-2020 ،17-2020 ،20-2020 ،21-2020 ،22-2020 ،23-2020 ،24-2020 ،25-2020 ،
26-2020 ،27-2020 ،28-2020 ،29-2020 ،30-2020 ،31-2020 ،34-2020 ،35-2020 ،36-2020 ،40-2020 ،
 كاآلتي: 2020-44بموجب ھذا األمر التنفیذي  2020-42و 41-2020

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

 
 .2020یولیو  26وتمدیدھما حتى  2020-04من األمر التنفیذي  3و  2یُعاد إصدار المادة 

 
 (متطلبات االجتماع الشخصي): 07-2020األمر التنفیذي 

 
، وكما تم 33-2020، بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي 07-2020من األمر التنفیذي  6یُعاد إصدار القسم 

  .2020یولیو  26 تعدیلھ ومراجعتھ أدناه، وتمدیده حتى
 

) الذي ینص على أنھ Illinois Finance Authority Actالمادة السادسة. حكم قانون ھیئة المالیة في إلینوي (
"سیتم عقد االجتماعات في مكان واحد داخل الوالیة مع اكتمال النصاب القانوني لألعضاء المتواجدون فعلیاً في ھذا 

حكم قانون والیة إلینوي اإلداري   .2020یولیو  26 تم إیقافھ حتى ILCS 3501/801-25 20الموقع" 



)Illinois Administrative Codeلى أن اجتماع مجلس مراجعة تراخیص الحمل المخفي الذي ) الذي ینص ع
یمكن للمفوضین الحضور ھاتفیًا أو «كشرط عندما » النصاب القانوني في حضور االجتماع«یتطلب وجود 

 .2020یولیو  26) تم إیقافھ حتى Ill.Admin.Code 2900.110(c 20» إلكترونیًا
 

ضمان حضور عضو واحد على األقل أعاله على وجھ التحدید، على نحث الھیئات العامة، بما في ذلك تلك المذكورة 
فعلیًا في مكان االجتماع إذا كان اآلخرون یحضرون عبر الھاتف أو إلكترونیًا. یجب على الھیئات العامة اتخاذ 
جمھور خطوات لتوفیر استخدام الفیدیو أو الصوت أو االتصال الھاتفي أو جمیعھا في االجتماعات لضمان أن أفراد ال

یمكنھم رؤیة االجتماع، وتحدیث مواقع الویب الخاصة بھا ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي إلبقاء الجمھور 
على اطالع كامل على أي تعدیالت في جداول اجتماعاتھا أو شكل اجتماعاتھا بسبب فیروس كورونا الُمستجد، وكذلك 

 أنشطتھا المتعلقة بالجائحة.
 

 : (عملیات سكرتیر الوالیة) 2020-08األمر التنفیذي 
 

، وتمدیدھا 39-2020بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  08-2020من األمر التنفیذي  4و 3یُعاد إصدار المادة 
 .2020یولیو  26 حتى

 
 على النحو التالي:  08-2020تم تعدیل ومراجعة األمر التنفیذي 

 
ثالثین یوًما بعد انتھاء إعالنات الكارثة، یجب تحدید المتطلبات للفترات المادة الخامسة: خالل فترة ال تزید عن 

-2الزمنیة التي یجب على السكرتیر أن یعقد خاللھا جلسات استماع ویصدر األوامر النھائیة بخصوص إیقاف األقسام 
the  118.2 of-118.1 and 2-118, 2-Sections 2من قانون مركبات إلینوي ( 118.2-2و 2-118.1، 118

Illinois Vehicle Code.( 
 

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

  .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-09یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

  .2020یولیو  26 وتمدیدھا حتى 2020-11من األمر التنفیذي  4المادة یُعاد إصدار 
 

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

 
 .2020یولیو  26ملة وتمدیدھا حتى بصورة كا 2020-12من األمر التنفیذي  3و  2, 1یتم إعادة إصدار المادة 

 
 (تعلیق الدخول إلى دائرة التصحیحات من سجون مقاطعات والیة إلینوي): 2020-13األمر التنفیذي 

 
 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-13یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

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

 
 .2020یولیو  26 وتمدیدھا حتى 2020-15من األمر التنفیذي  9و  8و  7و  6و  5یُعاد إصدار المواد 

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

 
 .2020یولیو  26بالكامل وتمدیده حتى  2020-16یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

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

 
، 2020-18، بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي 2020-17و 2020-03یُعاد إصدار األمرین التنفیذیین 

  . 2020-18وسیبقى ساري المفعول على النحو المحدد في األمر التنفیذي 
 

 (متطلبات المساعدة العامة):  2020-20األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 20-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 سجناء إدارة السجون في إلینوي): (إذن خروج 2020-21األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-21یٌعاد إصدار األمر التنفیذي 
 



(اجتماعات البلدات؛ قانون ترخیص مدیري الجنازات والمحنطین؛ حاالت قانون رعایة  2020-22األمر التنفیذي 
)؛ عملیات إرسال بصمات األصابع بموجب قانون فحص الھویة Child Care Act of 1969( 1969الطفل لعام 

 للعامل في الرعایة الصحیة):
 

 .2020یولیو  26وتمدیدھا حتى  2020-22وبند التوفیر لألمر التنفیذي  5و  4و  3و  2یُعاد إصدار المواد 
 

(اإلجراءات التي تتخذھا إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي للمھنیین المرخصین  2020-23األمر التنفیذي 
 المشاركین في االستجابة للكوارث): 

 
 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-23ر التنفیذي یُعاد إصدار األم

 
(برنامج الطب الشرعي إلدارة الخدمات البشریة في إلینوي؛ تحقیقات موظفي إدارة  2020-24األمر التنفیذي 

 الخدمات اإلنسانیة في إلینوي): 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-24یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 
 (خصومات الرواتب واألجور): 2020-25ألمر التنفیذي ا
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-25یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (قدرة استیعاب المستشفى):  2020-26األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-26یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 ):COVID-19(الجثث التي تم اكتشاف إصابتھا بفیروس  2020-27األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-27یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (شھادات التصویر الشعاعي الصناعي):   2020-28األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 حتىبالكامل وتمدیده  2020-28یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (التعلیم الشخصي أو امتحانات تراخیص التأمین المھني): 2020-29األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-29یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

ئق الھویة (ملئ إجراءات اإلخالء السكنیة؛ إنفاذ أوامر اإلخالء غیر السكنیة؛ وثا 2020-30األمر التنفیذي 
 القنصلیة منتھیة الصالحیة؛ الملفات اإللكترونیة للجنة إلینوي لحقوق اإلنسان):

 
 بالكامل ویتم تمدیده حتى 33-2020، بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي 2020-30یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 .2020یولیو  26
 

 الطالب): (ترخیص المعلم ومتطلبات تخرج 2020-31األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-31یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (متطلبات القنب):  2020-34األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-34یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 »): IDPH«في إلینوي  (األنشطة التنظیمیة لوزارة الصحة العامة 2020-35األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-35یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (تراخیص الزواج):  2020-36األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-36یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 المحدود في المدارس):(استئناف التعلیم الشخصي  2020-40األمر التنفیذي 
 

  .2020یولیو  26 ، بصیغتھ المعدلة أدناه، ویتم تمدیده بكامل صیغتھ حتى2020-40یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 



المادة األولى: یمكن لجمیع المدارس العامة وغیر العامة في إلینوي التي تخدم ریاض األطفال وحتى الصف الثاني 
-2019خصیة، مثل المدرسة الصیفیة، بعد االنتھاء من السنة الدراسیة العادیة عشر أن تفتح ألغراض تعلیمیة ش

. یمكن لجمیع المدارس العامة وغیر العامة االستمرار في تقدیم الطعام والخدمات غیر التعلیمیة األخرى. یجب 2020
بیر استباقیة لضمان سالمة واتخاذ تدا 4على المدارس اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة في إلینوي خالل المرحلة 

 الطالب والموظفین والزائرین، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
a.  شخص أو أقل، بما یتوافق مع إرشادات بخمسین تحدید العدد األقصى لوجود األشخاص في مكان واحد

 الصحة العامة.
b. غراض ھذا األمر التنفیذي، التأكد من االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن. أل

یتضمن االبتعاد االجتماعي الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل من األفراد اآلخرین والحث على 
 عدم االتصال الجسدي بین األفراد.

c.  ضمان االلتزام بالممارسات الصحیة المناسبة، بما في ذلك غسل الیدین بالصابون والماء لمدة عشرین
بصورة متكررة بقدر اإلمكان أو استخدام مطھر الید، وتغطیة السعال أو العطس (في ثانیة على األقل 

الُكم أو الكوع، ولیس الیدین)، والحث على عدم مشاركة األشیاء الشخصیة، وتنظیف وتطھیر األسطح 
 التي یتم لمسھا بصورة متكررة.

d. ام أغطیة الوجھ من قِبل الطالب اشتراط استخدام معدات الوقایة الشخصیة المناسبة، بما في ذلك استخد
والموظفین والزائرین الذین تجاوزوا الثانیة من العمر وقادرین من الناحیة الطبیة على تحمل غطاء 

الوجھ. یجب على المدارس توفیر أغطیة الوجھ لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على مسافة 
وقات، وبذل أقصى جھود ممكنة لتوفیر أغطیة الوجھ تباعد اجتماعي ال تقل عن ستة أقدام في جمیع األ

 الُمعَدة لالستخدام مرة واحدة لجمیع الطالب.
 

 (المراھنة الریاضیة): 2020-41األمر التنفیذي 
 

  .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-41یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (معارض الدولة): 2020-42األمر التنفیذي 
 

 .2020یولیو  26 بالكامل وتمدیده حتى 2020-42إصدار األمر التنفیذي یُعاد 
 

إذا صدر قرار ببطالن أي فقرة من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة  الجزء الثاني: شرط االستثناء.
ان ھذا األمر التنفیذي والذي من أي محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي فقرة أخرى أو على سری

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

 
 
 
        ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
 
 
 

 2020یونیو،  26صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020یونیو،  26كرتیر الوالیة في مقدم من س

 


