
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25-2020األمر التنفیذي                                       2020أبریل،  14

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
  )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  32(األمر التنفیذي رقم 

 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز  2019فیروس كورونا المستجد  حیث إن
 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 

ن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث أ 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  19 فیروس كورونا المستجدوحیث 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
 متزایدا من الوفیات،ویخلف عددا 

الذي أمرت فیھ جمیع األفراد الذین یعیشون حالیًا في  10-2020األمر التنفیذي  2020مارس  20أصدرت في  وحیث إنني
 والیة إلینوي بالبقاء في المنزل أو في مكان إقامتھم باستثناء ما ھو مسموح بھ في األمر التنفیذي، 

بوقف أنشطة جمیع األعمال التجاریة والعملیات في الوالیة باستثناء 10-2020أمرت 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، 

أبریل  30بأكملھ حتى نھایة مدة إعالني الحاكم للكوارث، والممتدة حالیًا حتى  10-2020التنفیذي  تم تمدید األمروحیث إنھ 
2020، 

قد أدت إلى تأثیر اقتصادي كبیر على سكان والیة إلینوي، بما في ذلك فقدان الدخل  19أزمة فیروس كورونا  وحیث إن
 ن واستقرار اإلسكان، واألجور مما یھدد بالمساس بأمنھم المالي باإلضافة إلى أم

لضمان  19أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة لحمایة األصول المتوفرة لسكان إلینوي خالل جائحة كورونا نني إ وحیث
 حصول السكان على األموال لسد االحتیاجات األساسیة مثل الغذاء والدواء والسكن والنقل،

-Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/12( وبمقتضى قانون اإلجراءات المدنیة في إلینويوحیث إنھ 
) یجوز للدائن المحكوم لھ أن یصدر إخطار استدعاء بشأن الحجز إلى المحجوز لدیھ بشأن المال أو العقار المملوك 705

تلكات األخرى للمحجوز علیھ وبعد إرسال اإلخطار یصبح الحكم أو األموال المستحقة بموجبھ رھنًا على المدیونیة وعلى المم
 )ILCS 5/12-707 735الخاضعة للمحجوز لدیھ بموجب قوانین إلینوي (

  



 

-Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/12وبمقتضى قانون اإلجراءات المدنیة في إلینوي (وحیث إنھ 
لیھ بشأن أجور مستحقة أو على ) یجوز للدائن المحكوم لھ أن یصدر إخطاًرا باقتطاع األجر إلى صاحب عمل المحكوم ع805

وشك أن تصیر مستحقة للمحكوم علیھ وبعد إرسال اإلخطار یصبح الحكم أو األموال المستحقة بموجبھ رھنًا على األجور 
 )ILCS 5/12-808 735المستحقة بموجب قوانین إلینوي (

-Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/2وبمقتضى قانون اإلجراءات المدنیة في إلینوي (وحیث إنھ 
) یجوز للدائن المحكوم لھ أن یقدم طلبًا "بالكشف عن الممتلكات ألغراض التفتیش عن المحكوم علیھ أو أي شخص آخر 1402

للكشف عن ممتلكات أو مصادر دخل المدین المحكوم علیھ غیر المعفاة من إنفاذ الحكم وأمر االقتطاع والحجز وإنفاذ إلزام 
 ممتلكات أو الدخل غیر المعفاة المكتشفة في سداد المبلغ المستحق بموجب الحكم"،استخدام ال

وبعد تقدیم المحكوم لھ الستدعاء الحجز أو استدعاء اقتطاع األجر أو طلب الكشف عن الممتلكات یُلزم المحكوم علیھ  وحیث إنھ
 بالتوجھ إلى المحكمة والمثول للدفاع عن حقوقھ في ممتلكاتھ أو دخلھ،

 قد یعیق قدرة المدین على الطعن في تحصیل الدیون،  19فیروس كورونا وحیث إن 

تحصیل الدیون اإللزامي یتطلب تنقل المدینین إلى المحاكم والمؤسسات المالیة وغیرھا لطلب اإلعفاء من تحصیل وحیث إن 
 ، 19تشار فیروس كورونا الدیون مما یعیق الجھود الكبیرة لزیادة التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ومنع ان

تحصیل الدیون اإللزامي یعیق قدرة المدینین على الحصول على الضروریات وحفظھا والتي تشمل دون أن تقتصر وحیث إن 
من خالل زیادة التباعد االجتماعي  19على الغذاء والدواء والسكن والنقل إضافة إلى حمایة أنفسھم وغیرھم من فیروس كورونا 

 إلى أقصى حد،

، 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(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

 )، أمرت بما یلي:3305

 Sections 5/12-705, 5/12-805, andتعلق مواد قانون اإلجراءات المدنیة ( خالل فترة إعالني الكوارث المادة األولى: 
5/2-1402 of the Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/12-705, 735 ILCS 5/12-805, and 735 

ILCS 5/2-1402ن الممتلكات ) التي تسمح بإصدار استدعاءات الحجز أو استدعاءات اقتطاع األجور أو طلبات الكشف ع
 والموجھة إلى المستھلك المدین المحكوم علیھ أو المحجوز لدیھ. 

المادة الثانیة: بصرف النظر عما تقدم، ال یفسر أي نص من نصوص ھذا األمر التنفیذي على أنھ یسري على التزامات الدعم 
 األسري، بما في ذلك التزامات دعم الطفل والنفقة الزوجیة.

 المادة الثالثة: ال یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أنھ یعفي المدین من أي التزامات. 

المادة الرابعة. إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محكمة 
أو على سریانھ في ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر 

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