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 13-2021األمر التنفیذي 
 ) 82رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
مارس/آذار    حیث أوائل  منذ  إلینوي  في   2020تواجھ والیة  في خسائر جسیمة  وتسببت  عادي  غیر  في مرض  تسببت  جائحة 

 من السكان،  23000ملیون شخص وحصدت أرواح أكثر من  1,38األرواح، حیث أصابت عدوى المرض أكثر من 
 

والیة في جمیع األوقات وال سیما خالل األزمة حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة ال وحیث إن
 الصحیة العامة،

 
التباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار  وحیث إن 

 ،  19-كوفید
 

 لحاد والوفاة ، وال سیما المرض ا19-فعالة في الوقایة من مرض كوفید 19-لقاحات كوفید وحیث إن
 

 Article IX ofدعاوى الطرد من العقارات السكنیة تنظمھا المادة التاسعة من قانون اإلجراءات المدنیة في إلینوي ( وحیث إن
the Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/9-101 ،وما تلیھا ( 

 
الذي أمرت فیھ جمیع ضباط إنفاذ القانون بالوالیة   10- 2020األمر التنفیذي  2020مارس  20إنني أصدرت في  وحیث

 والمقاطعات والمناطق المحلیة بإیقاف تنفیذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة،
 

ئ الصحیة العامة آنذاك  ، جزئیا، وذلك بسبب أن الطوار30- 2020األمر التنفیذي  2020أبریل  23إنني أصدرت في  وحیث
 تطلبت المزید من اإلجراءات لمنع رفع دعاوى الطرد من الوحدات السكنیة،

 
تم تمدید الحظر على رفع دعاوى الطرد من العقارات السكنیة وإیقاف تنفیذ أحكام الطرد كل شھر بموجب األوامر   وحیث

 التنفیذیة الالحقة،
 

ملیون دوالر   329برنامًجا شامًال لمساعدات دفع اإلیجار والذي قدم أكثر من  19أطلقت إدارتي في خضم جائحة كوفید  وحیث
 مستأجر ومؤجر في كل الوالیة،   56000یة ألكثر من في صورة منح إیجارات سكن

 
تقدیم طلبات المرحلة الثانیة من برنامج تمویل مساعدات اإلیجار، المقدمة من خالل "برنامج    2021مایو  17أتیح في  وحیث

 )، ILRPPمساعدات دفع اإلیجار في إلینوي" (
 

ملیار دوالر للمستأجرین وأصحاب العقارات في   1,1إجمالیة سیقدم ھذا البرنامج على عدة مراحل من التمویل بقیمة  وحیث
 إلینوي وذلك سعیًا للحیلولة دون الطرد من المساكن،  

شھًرا من اإلیجار المتأخر وما یصل  12دوالر لسد  25000یمنح البرنامج المستأجرین المستحقین مساعدة تصل إلى  وحیث
 مباشرة للمؤجر، إلى ثالثة أشھر قادمة من اإلیجار مقدًما، تدفع 

 
على مدار األسابیع الماضیة انخفاًضا كبیًرا، وأن معاییر الصحة   19انخفض عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید  وحیث

 العامة تسمح للوالیة اآلن بتخفیف ورفع الكثیر من القیود االحترازیة كلما ازداد عدد المتلقین للقاح،  
 



 ,Sections 7(1)إلینوي، وبموجب دستور إلینوي والمواد (، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة بناء علیھ
7(2), 7(8), 7(10), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 (

ء من  من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ ابتدا
 اآلن: 

 
 المادة األولى: تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تُعّرف المصطلحات التالیة على النحو المبین أدناه:

 
a.  یقصد بـ "الشخص المكفول" أي مستأجر أو مستأجر من الباطن أو ساكن یقدم لمؤجر مسكنھ أو مالك عقاره السكني

أو أي شخص أو كیان آخر لھ الحق القانوني في رفع دعوى لطرده من المسكن أو دعوى إعادة للحیازة إقراًرا تحت  
 طائلة القسم بالیمین یقر فیھ بما یلي:

(أو ما ال    2020دوالر دخال سنویا للعام المیالدي  99000ر یتوقع أن ال یكسب أكثر من ) إما أن المستأج1( .1
) وإما أنھ لم یُلَزم بتقدیم أي إقرارات 2دوالر في حالة تقدیم إقرار ضریبي مشترك)، ( 198000یزید عن 

رر االقتصادي  ) وإما أنھ استلم أموال إعانة الض 3إلى ھیئة ضرائب الدخل األمریكیة، ( 2019للدخل في 
 ). CARES Actمن قانون كیرز (  2001بموجب المادة 

 19-عدم قدرتھ على دفع كامل اإلیجار أو مصاریف المسكن بسبب ضائقة مالیة ناتجة عن جائحة كوفید .2
ألسباب منھا على سبیل المثال ال الحصر فقدان معظم الدخل أو فقدان ساعات عمل أو أجور أو زیادة 

 لتي یكون سببھا المباشر ھو الجائحة. المصاریف الضروریة ا
أنھ یبذل قصارى جھده لسداد مدفوعات جزئیة في موعد االستحقاق تكون قریبة من كامل مبلغ اإلیجار  .3

 ألقصى درجة تسمح بھا ظروفھ، مع األخذ في االعتبار النفقات الضروریة األخرى. 
اكن قریبة في تجمعات جدیدة أو أماكن أو إجباره على العیش في مس -احتمال أن یؤدي الطرد إلى تشرده  .4

 وذلك ألنھ لیس لدیھ مسكن آخر متوفر. -السكن المشترك 
b.  اإلقرار" یقصد بھ نموذج اإلقرار الذي توفره ھیئة تنمیة اإلسكان في إلینوي (أو أي إقرار مماثل تحت طائلة القسم"

ت السكنیة المكفولین بموجب ھذا األمر التنفیذي بالیمین) الذي یجوز للمستأجرین أو مستأجري الباطن أو سكان العقارا
استخدامھ للجوء إلى حمایة ھذا األمر التنفیذي. یجب على كل مؤجر أو مالك عقار سكني أو أي شخص أو كیان آخر 

لھ الحق القانوني في رفع دعاوى الطرد أو إعادة الحیازة أن یقدم لكل مستأجر أو مستأجر الباطن أو الساكن نموذج  
أیام على األقل من رفع أي دعوى للطرد من المسكن ویشمل ذلك دون أن یقتصر على إخطار   5ر" قبل "إقرا

أیام على األقل. ویجب االلتزام في إعالن اإلقرار بأحكام المادة  5المستأجر قبل إصدار إشعار فسخ عقد اإلیجار بـ 
)735  ILCS 5/9-211.من قانون إلینوي ( 

c.  المستأجر غیر المكفول" ھو أي مستأجر أو مستأجر من الباطن أو ساكن من سكان العقارات السكنیة یتخلف عن"
تقدیم "اإلقرار" المطلوب لمؤجر مسكنھ أو مالك عقاره السكني أو أي شخص أو كیان آخر لھ الحق القانوني في رفع 

 دعاوى الطرد أو إعادة الحیازة. 
d.  "دون أن تقتصر على الغذاء والمرافق ونفقات خدمات الھاتف واإلنترنت ومستلزمات  تشمل "النفقات الضروریة

 المدارس والمالبس الشتویة والنفقات الطبیة ورعایة األطفال ونفقات المواصالت شاملة أقساط وتأمینات السیارات. 
 

  735بمقتضى أو بحكم المادتین ( المادة الثانیة: ال یجوز ألي شخص أو كیان رفع أو مباشرة دعوى طرد من المسكن مقامة
ILCS 5/9-101 et seq  من قوانین إلینوي لطرد "مستأجر مكفول" ما لم یشكل ھذا المستأجر تھدیدًا مباشًرا على صحة (

 وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطًرا مباشًرا وجسیًما على العقار.
 

ILCS 5/9- 735د من المسكن بمقتضى أو بحكم المادتین (المادة الثالثة: ال یجوز ألي شخص أو كیان رفع دعوى طر
et seq 101. من قوانین إلینوي ضد "مستأجر غیر مكفول" غیر مدین بإیجار متأخر، ما لم یشكل ھذا المستأجر تھدیدًا (

یونیو   25حتى مباشًرا على صحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطًرا مباشًرا وجسیًما على العقار. یعمل بھذا النص 
 ، على أن تلغى ھذه المادة بعد ھذا التاریخ.2021

 
المادة الرابعة: نأمر جمیع ضباط إنفاذ القانون التابعین لحكومة الوالیة والمقاطعات والمناطق المحلیة في والیة إلینوي بإیقاف  

فول"، ما لم یتبین أن ھذا المستأجر تنفیذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة الصادرة سواء ضد "شخص مكفول" أو "غیر مك
یشكل تھدیدًا مباشًرا على صحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطًرا مباشًرا وجسیًما على العقار. ال تنطبق ھذه المادة 

یونیو    25، وال على األحكام الصادرة ضد "المستأجرین غیر المكفولین" ابتداء من 2020مارس  20على األحكام الصادرة قبل 
 ) من قانون إلینوي.ILCS 5/9-117 735. ویجب االلتزام في تنفیذ أحكام الطرد بأحكام المادة (2021

 
ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یفسر على أنھ إعفاء ألي شخص من التزامھ بدفع اإلیجار أو من االمتثال ألي المادة الخامسة: 

 التزام آخر علیھ في العقد أو اتفاقیة اإلیجار.
 

نیة  الذي یعلق أحكام قانون اإلجراءات المد 25-2020األمر التنفیذي   2021یونیو  25المادة السادسة: یُلغى اعتباًرا من  
 )Illinois Code of Civil Procedure  التي تسمح بإعالن استدعاءات الحجز أو استدعاءات اقتطاع األجور أو طلبات (

 الكشف عن الممتلكات الموجھة إلى المستھلك المدین أو المحكوم علیھ بالحجز. 
 

 .72-2020المادة السابعة: یحل ھذا األمر التنفیذي محل األمر التنفیذي 
 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي  الثامنة: المادة 
محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بدون الحكم  

رض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. صدر ھذا األمر التنفیذي  أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغ



على أساس أن السلطة القضائیة لھا الصالحیة في اتخاذ التدابیر اإلجرائیة المناسبة التي تنظم العمل باألمر في اإلجراءات  
 القضائیة.

 
 
 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           
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