
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   36-2020األمر التنفیذي          2020مایو،  1

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 EXECUTIVE ORDER NO. 34) -COVID 19( 19بشأن فیروس كورونا المستجد  34(األمر التنفیذي رقم 

 

) بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة زمنیة COVID-19المستجد (انتشر مرض كورونا فیروس حیث، 
قصیرة، مما استدعى إصدار توجیًھا صارًما قِبَل من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والحكومیین والمحلیین إضافةً إلى  

 اتخاذ التدابیر الالزمة لالستجابة لتفشي كارثة الصحة العامة المتزاید؛   

) یتفشى بین الناس باالنتقال عبر الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض COVID-19مرض كورونا فیروس المستجد (یث، أن وح
 مشابھة ألعراض اإلنفلونزا؛

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي ھي   2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث،
لمواجھة تفشي  ))First Gubernatorial Disaster Proclamationاألول للكوارث (مناطق كوارث (إعالن الحاكم  

 )؛COVID-19مرض كورونا فیروس المستجد (

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020أبریل  1أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في وحیث، 
)) لمواجھة تفشي مرض Second Gubernatorial Disaster Proclamationللكوارث (كوارث (إعالن الحاكم الثاني 

 )؛ COVID-19كورونا فیروس المستجد (

وما یترتب علیھ من آثار صحیة في   COVID-19، بسبب االنتشار المستمر المتوقع لـ  2020أبریل  30أنھ بتاریخ حیث، و
مام النقص المحتمل في أِسّرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة وأجھزة جمیع أنحاء الوالیة، باإلضافة إلى الحاجة إلى إت

التنفس االصطناعي وأجھزة الوقایة الشخصیة و مواد اختبار الفیروس، أعلنت أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي ھي 
لكوارث، إعالنات الحاكم للكوارث  منطقة كارثة (إعالن الكوارث الثالث للحكام، وإلى جانب اإلعالنین األول والثاني حول ا

)the Third Gubernatorial Disaster Proclamation, and, together with the First and Second 
Gubernatorial Disaster Proclamations, the Gubernatorial Disaster Proclamations ؛ ( 

إلینوي اتخاذ التدابیر الفوریة والمناسبة لمنع أو إبطاء تفشي فیروس أنھ من الضروري والمالئم أن تواصل والیة وحیث، 
 )؛  COVID-19) وحمایة الصحة العامة خالل جائحة (COVID-19كرونا الُمستجد (

یلزم سكان إلینوي بالبقاء في منازلھم باستثناء الخروج لعمل األنشطة الضروریة   32-2020األمر التنفیذي وحیث، إن 
 ة األساسیة واألعمال التجاریة والعملیات األساسیة؛ والمھام الحكومی

أنھ بسبب متطلبات التباعد االجتماعي المنصوصة لحمایة الصحة العامة، فقد یكون من الخطأ والخطر أن یخرج  وحیث،
 ؛ سكان والیة إلینوي شخصیًا أمام كاتب مقاطعة أو مسؤول لتقدیم طلب للحصول على رخصة الزواج وإقامة حفل الزواج

  ILCS 209/5 750و  ILCS 5/207 750 أنھ بحسب قانون الزواج وحّل الزواج في والیة إلینوي، رقمي وحیث،
(Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 5/207 and 750 ILCS 209/5)  ،   ینص على

أیام من مراسم   10یوًما من اإلصدار ویجب إعادتھا إلى كاتب المقاطعة في غضون  60أن رخصة الزواج تنتھي في غضون 
 الزواج؛ 

وبعد استجابة والیة إلینوي لھا، بما في ذلك أمر البقاء في المنزل في األمر التنفیذي  COVID-19أنھ بعد تفشي جائحة  وحیث،
 على إثره تأخیرات ال یمكن تجاوزھا في مراجعة طلب رخصة الزواج وعملیات التسجیل؛، تسبب 2020-32

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  بناء علیھ
)y Act, 20 ILCSSections 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) of the Illinois Emergency Management Agenc  

 )، أمرت بما یلي:3305

خالل فترة إعالنات الحاكم للكوارث، یمكن تلبیة الشرط بأن "یظھر الزوجان" أمام كاتب المقاطعة للحصول   المادة األولى:
 ILCS 5/203 750على رخصة زواج المنصوص علیھا في قانون والیة إلینوي للزواج وحل الزواج، رقم 



 (Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 203/5)ذا استخدم الزوجان تقنیة االتصاالت ، إ
الصوتیة والمرئیة ذات االتجاھین للظھور أمام كاتب المقاطعة شریطة أن یكون لدى كاتب المقاطعة التوافق التكنولوجي الالزم  

 ویتم استیفاء الشروط التالیة: 
 

a. شر بین الزوجین وكاتب یجب أن تسمح تكنولوجیا االتصاالت السمعیة والبصریة ذات االتجاھین بالتفاعل المبا
 المقاطعة؛ 

b.  یجب على الزوجین الراغبین في التقدم للحصول على خدمات الزواج تقدیم إثبات ھویة صالحة الصورة للتحقق من
الھویة كل منھما، ویعد ھذا مطلبًا بموجب القانون أثناء لقاء الفیدیو، ولیس مجرد نقلھا قبل أو بعد، باستخدام تقنیة 

 یة والمرئیة ذات االتجاھین ذات الدقة العالیة التي تُمِكن كاتب المقاطعة من تفحصھا؛االتصاالت الصوت
c. .ویجب أن یشھد الزوجان على أنھما موجودان فعلیًا في الوالیة القضائیة حیث یُسمح قانونًا بالزواج في والیة إلینوي 

 
 طلبات إصدار الزواج وإصدارھا في والیاتھم القضائیة.قد یقدم كاتب المقاطعة الحاضر إرشادات تتعلق بكیفیة تنفیذ 

 
 ILCS 5/209 750یمكن إجراء مراسم الزواج بموجب قانون الزواج وحل الزواج في والیة إلینوي، رقم  المادة الثانیة.

(Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 209/5) ، ارث خالل فترة إعالنات الحاكم للكو
)Gubernatorial Disaster Proclamations باستخدام تكنولوجیا االتصاالت الصوتیة والمرئیة ذات االتجاھین شریطة (

 أن تتوفر فیھا جمیع الشروط التالیة:  
 

a.  یجب أن تسمح تقنیة االتصال الصوتي والمرئي ذات االتجاھین بالتفاعل المباشر بین الزوجین وكاتب الزواج (فعلى
 مثال، ال توجد مقاطع فیدیو مسجلة مسبقًا لتوقیع رخصة الزواج أو حفل الزواج) ؛ سبیل ال

b.   یجب على الزوجین الراغبین في الحصول على خدمات الزواج تقدیم إثبات ھویة صالحة الصورة للتحقق من الھویة
و بعد، باستخدام تقنیة كل منھما، ویعد ھذا مطلبًا بموجب القانون أثناء لقاء الفیدیو، ولیس مجرد نقلھا قبل أ

 االتصاالت الصوتیة والمرئیة ذات االتجاھین ذات الدقة العالیة مثل الشخص الذي عقد الزواج قادر على فحصھ؛  
c. یجب أن یشھد الزوجان على أنھما موجودان فعلیًا في الوالیة القضائیة حیث یُسمح قانونًا بالزواج في والیة إلینوي؛ 
d.   یجب على الزوجین إرسال نسخة مقروءة من الوثیقة الموقعة عبر البرید مباشرة إلى كاتب الزواج في موعد ال

 یتجاوز یوم واحد بعد توقیع الوثیقة؛  
e.   یجب على كاتب الزواج الذي عقد الزواج أن یوقع على النسخة المنقولة من الوثیقة ویرسل نفس النسخة إلى

 موجب القانون؛الشخص المسؤول عن الوثیقة ب
f.   وستصبح نسخة من رخصة الزواج الموقعة بموجب ھذا القسم الوثیقة الرسمیة ألغراض قانون إلینوي للزواج وحل

 ).  Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Actالزواج (
 

)، یتم تعلیق الشرط Gubernatorial Disaster Proclamationsخالل مدة إعالنات الكوارث للحاكم (  المادة الثالثة. 
 ILCS 5/209 (a) 750 بموجب قانون الزواج وحل الزواج في والیة إلینوي، رقم  

(Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 5/209(a))الذي ینص على وجوب تقدیم ، 
 أیام.    10رخصة زواج منفذة بالكامل إلى كاتب المقاطعة خالل 

 
)، یتم تعلیق اإلطار Gubernatorial Disaster Proclamationsخالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث ( المادة الرابعة. 

لقانون الزواج وحل الزواج في  یوًما لتراخیص الزواج التي تم الحصول علیھا من كاتب المقاطعة وفقًا  60الزمني النقضاء 
 ILCS 5/207  750 والیة إلینوي

 (Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 207/5)  یجب تمدید ھذه التراخیص التي  .
حاكم للكوارث انتھت صالحیتھا أو من المقرر أن تنتھي صالحیتھا خالل فترة إعالن الكوارث في الوالیة، خالل فترة إعالن ال

)Gubernatorial Disaster Proclamations .( 
 

)، یتم تعلیق شرط أن  Gubernatorial Disaster Proclamationsخالل فترة إعالنات الحاكم للكوارث (  المادة الخامسة: 
ینوي للزواج  یصبح ترخیص الزواج ساري المفعول بعد یوم واحد من تاریخ اإلصدار على النحو المنصوص علیھ في قانون إل

 ILCS 5/207 750وحل الزواج،  
 (Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act, 750 ILCS 207/5)  بموجبھ لألزواج الذین حصل على ،

 من ھذا األمر.     1رخصة الزواج بموجب المادة 
 

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

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

      ____ ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
 
 

 2020مایو،  1صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020مایو،  1مقدم من سكرتیر الوالیة في 


