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 55-2020األمر التنفیذي 
 ) 51رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
، واجھت والیة إلینوي جائحة تسببت في مرض غیر عادي وتسببت في خسائر في األرواح،  2020منذ أوائل مارس/آذار    حیث إنھ

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصدت أرواح اآلالف من السكان؛ 270,000حیث أصابت أكثر من 
 

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

 
)،  COVID-19وبینما تواجھ وتتعامل والیة إلینوي مع الكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد ( وحیث إنھ

ویستمر في االنتشار السریع من خالل عملیات الجھاز التنفسي وال یزال بدون عالج أو لقاح  وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر
فعال، وحیث أن العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الدولة غیر 

 مسبوق؛ 
 

 Gubernatorial Disasterإعالنات الحاكم للكوارث (في إلینوي طوال مدة    19في ظل انتشار فیروس كورونا  وحیث إنھ  
Proclamations  التنبؤات التغیر مما یصعب  الوالیة تتغیر ومستمرة في  أنحاء  الكارثة في جمیع  التي تُسبب  الظروف  فإن   (

 النھائیة لتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة للغایة؛  
 

شخص من سكان والیة إلینوي وإلحاق األذى   8,400الخسارة الفادحة بوفاة أكثر من إنھ وباإلضافة إلى التسبب في وحیث 
في خسائر اقتصادیة كبیرة وال یزال یھدد  19بالصحة الجسدیة لعشرات اآلالف غیرھم، فقد تسبب فیروس كورونا الُمستجد 

 األمان المالي لعدد كبیر من األفراد والشركات في أنحاء الدولة والوالیة؛
 

ونظرا لالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء  ث إننيوحی
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة؛  2020أغسطس/آب  18الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

 
ئیة والصحیة العامة التي أوردناھا أعاله أرى ضرورة إعادة إصدار األوامر  إنني وفي سعینا لمواجھة الطوارئ الوبا وحیث

- 2020, 15-2020, 12- 2020, 11-2020, 09-2020,  08-2020, 07-2020, 04-2020, 03-2020التنفیذیة التالیة: 
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 ,2020-34 ,2020-35 ,2020-36 ,2020-41 ,2020-42 ,2020-43 ،2020-45 ،2020 -
 ، وبموجب ذلك أضم بنود حیثیات ھذه األوامر التّنفیذیّة إلى ھذا األمر التنفیذي،  54-2020، و 2020-51، 2020-50، 47

 
وي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلین بناء علیھ

)Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency 
Act, 20 ILCS 3305 18)، ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتبارا من 

 :2020أیلول، سبتمبر/
 

 الجزء األول: إعادة إصدار األوامر التنفیذیة 
 

- 2020, 12-2020, 11-2020, 09-2020, 08-2020, 07-2020, 04-2020, 03-2020یتجدد إصدار األوامر التنفیذیة 
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 ,2020-34 ,2020-35 ,2020-36 ,2020-41 ,2020-42 ,2020-43 ,2020 -
45 ,2020-47 ,2020-50 ,2020-51 ,and 2020-54  على النحو التالي:  2020-55بموجب ھذا األمر التنفیذي 

 
والتنازل عن شرط اإلجازة المرضیة   James R. Thompson Center(إغالق مركز  2020-04األمر التنفیذي 

 للموظفین الحكومیین): 
 

. ال یوجد في 2020أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى 2020-04من األمر التنفیذي  3و  2یُعاد إصدار المواد 
ما یمنع ھیئة خدمات اإلدارة المركزیة من تخصیص نقاط خاصة للدخول والخروج والتحكم في السیولة   2المادة 

للموظفین الحكومیین واألفراد من العامة الذین یحضرون   James R. Thompson Centerمروریة في مركز ال
 لألعمال الحكومیة والذین یمثلون زبائن المتاجر وقاعات الطعام.

 
 (شروط االجتماعات الشخصیة):  07-2020األمر التنفیذي 

 
واألمر   33- 2020بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  07-2020من األمر التنفیذي  6یُعاد إصدار المادة 

  .2020أكتوبر/تشرین األول،  17وتمدد حتى  2020-44



 
 (أعمال سكرتیر الوالیة):  2020-08األمر التنفیذي 

 
واألمر   39-2020لمعدلة بموجب األمر التنفیذي  بصیغتھ ا  08-2020من األمر التنفیذي  5و 4و 3یُعاد إصدار المواد 

 .2020أكتوبر/تشرین األول،  17وتمدد حتى  2020-44
 

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

أكتوبر/تشرین   17  ، ویمدد حتى52-2020بالكامل، بصیغتھ المعدلة في األمر  2020-09یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
   .2020األول، 

 
 (مدة إخطار ھیئة السجون في إلینوي): 2020-11األمر التنفیذي 

 
  .2020أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى 2020-11من األمر التنفیذي  4یُعاد إصدار المادة 

 
(فحوصات الخلفیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة؛ مدة إخطارات دائرة قضاء   2020-12األمر التنفیذي 

 األحداث):
 

 .2020أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى 2020-12من األمر التنفیذي  3و 1یُعاد إصدار المواد 
 

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

 .2020أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى  2020-15من األمر التنفیذي  9و  8, 7, 6, 5یُعاد إصدار المواد 
 

 (تعلیق شرط التدریب في الفصول التعلیمیة للخدمات األمنیّة): 2020-16األمر التنفیذي 
 

 .2020أكتوبر/تشرین األول،  17  وتمدیدھا حتى 2020-16من األمر التنفیذي  2یُعاد إصدار المادة 
 

 ترخیصھ): (المواعید النھائیة لتراخیص القنب وشروط  2020-17و  2020-03األمران التنفیذیان 
 

، 2020-18، بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي 2020-17و 2020-03یُعاد إصدار األمرین التنفیذیین 
 . 2020-18ویستمر العمل بھما على النحو المحدد في األمر التنفیذي 

 
 (شروط المعونات العامة):   2020-20األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 لكامل ویمدد حتىبا 20-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

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

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 21-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
)؛ Child Care Act of 1969(  9691(حاالت اإلیداع في قانون رعایة الطفل لعام  2020-22األمر التنفیذي 

 عملیات إرسال بصمات األصابع بموجب قانون فحص خلفیة العاملین في الرعایة الصحیة): 
 

أكتوبر/تشرین األول  17وتمدد حتى  22-2020وبند االستثناءات في األمر التنفیذي  5و  4یُعاد إصدار المواد 
2020. 

 
(إجراءات إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي للمھنیین المرخصین المشاركین   2020-23األمر التنفیذي 

 في مواجھة الكوارث): 
 

 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 23-2020ذي یُعاد إصدار األمر التنفی
 

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

 
 . 2020شرین األول أكتوبر/ت 17 بالكامل ویمدد حتى 24-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 ( حجز واقتطاع الرواتب واألجور):  2020-25األمر التنفیذي 

 
أكتوبر/تشرین   17 بالكامل، بصیغتھ المعدلة والمراجعة أدناه، ویمدد حتى 2020-25یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 .2020األول 
 



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

ILCS 5/12-805, and 735 ILCS 5/2-1402ز أو استدعاءات اقتطاع ) التي تسمح بإصدار استدعاءات الحج
 األجور أو طلبات الكشف عن الممتلكات والموجھة إلى المستھلك المدین المحكوم علیھ أو المحجوز لدیھ. 

 
المادة الثانیة: وبغض النظر عما سبق، ال یوجد في ھذا األمر ما یفسر على أنھ ینطبق على التزامات النفقة األسریة 

أو على أي دعاوى مرفوعة بمقتضى قانون إلینوي لدفع األجور وتحصیلھا  الزوجیة، مثل التزامات نفقة الطفل والنفقة 
 )Illinois Wage Payment and Collection Act, 820 ILCS 115 أو قانون الحد األدنى لألجور (
)Minimum Wage Law, 820 ILCS 105) أو قانون األجور السائدة (the Prevailing Wage Act, 820 

ILCS 130 .( 
 

 (القدرة االستیعابیة للمستشفیات):   2020-26األمر التنفیذي 
 

أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى 26-2020من األمر التنفیذي   10و 9و 8و 7و 6(ھـ) و2یُعاد إصدار المواد 
2020. 

 
 ): COVID-19(الجثث المصابة بفیروس  2020-27األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 27-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

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

 
أكتوبر/تشرین   17 بالكامل، بصیغتھ المعدلة والمراجعة أدناه، ویمدد حتى 2020-28یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 . 2020األول، 
 

یص تصویر إشعاعي صناعي أو ترخیص متدرب في التصویر اإلشعاعي الصناعي  المادة الثانیة: بالنسبة ألي ترخ
تمدید شروط   IEMA-DNSانتھت صالحیتھ أو ستنتھي خالل فترة إعالن الحاكم للكوارث، یجوز إداریا لھیئة 

 90التراخیص الحالیة لمصوري األشعة الصناعیة والمتدربین في التصویر اإلشعاعي الصناعي بزیادات تُقدر بـ 
سنوات أو أول سنتین، للسماح لألفراد باستیفاء معاییر الفحص.   5أشھر بعد أول  تسعة ستةیوًما، ولفترة ال تتجاوز 

یجب أن یستوفي أخصائیو التصویر باألشعة الصناعیة ومتدربو التصویر باألشعة الصناعیة جمیع المتطلبات األخرى  
 . IEMA-DNSالمنصوص علیھا من ھیئة  

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

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 29-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
الھویة (رفع قضایا الطرد من السكن؛ إنفاذ أوامر إخالء األماكن غیر السكنیة؛ وثائق  2020-30األمر التنفیذي 

 القنصلیة منتھیة الصالحیة؛ تقدیم البالغات إلكترونیًا إلى لجنة حقوق اإلنسان في إلینوي): 
 

  17ویمدد حتى  52- 2020واألمر  48-2020بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  30-2020یُعاد إصدار األمر 
  .2020أكتوبر/تشرین األول، 

 
 القنب):  (شروط تراخیص  2020-34األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 34-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 (األنشطة التنظیمیة لھیئة الصحة العامة في إلینوي):   35-2020األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول،  17 وتمدد حتى 2020-35من األمر التنفیذي  17و  16, 15, 14یُعاد إصدار المواد 

 
 (تراخیص الزواج):   2020-36األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 36-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 (المراھنات الریاضیة):  2020-41األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 41-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 : (المعارض الحكومیة) 2020-42األمر التنفیذي 

 
 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 42-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 



 (أمر عودة األنشطة المجتمعیة في المرحلة الرابعة):   43-2020األمر التنفیذي 
 

أكتوبر/تشرین   17 بالكامل، بصیغتھ المعدلة والمراجعة أدناه، ویمدد حتى 2020-43یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
   .2020األول، 

 
 . االستثناءات.4

a. لحمایة   تنفیذي من حریة ممارسة الشعائر الدینیة.ال یحد ھذا األمر ال   .حریة ممارسة الشعائر الدینیة
صحة وسالمة رجال الدین والموظفین والُمصلین والزوار، فإننا نحث الھیئات الدینیة ودور العبادة على  

وكما ھو وارد  استشارة واتباع الممارسات والتوجیھات الُموصى بھا من ھیئة الصحة العامة في إلینوي.
العامة، فإن أكثر الممارسات أمانًا للھیئات الدینیة في الوقت الحالي ھي عن  في توجیھات ھیئة الصحة 

طریق تقدیم الشعائر الدینیة عبر اإلنترنت أو في ظل وجود األشخاص بداخل المركبات أو في الھواء 
الطلق (وبما یتوافق مع متطلبات التباعد االجتماعي والتوجیھات اإلرشادیة بشأن ارتداء الكمامات) 

ونحث الھیئات الدینیة   أشخاص عند إقامتھا داخل دور العبادة. 10تصار إقامة الشعائر الدینیة على واق
على اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وتنفیذ التدابیر  

 األخرى للحفاظ على الصحة العامة.
b. .لتنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ  یُستثنى من ھذا األمر ا   مھام الطوارئ

وموزعي مھام الطوارئ وموظفي المحاكم وموظفي إنفاذ القانون واإلصالحیات والمستجیبین لمواجھة 
المواد الخطرة وموظفي حمایة الطفل ورعایة األطفال وموظفي اإلسكان والمأوى والعسكریین وغیرھم 

ین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على من الموظفین الحكومیین العامل
 ممارسة التباعد االجتماعي واتباع تدابیر الصحة العامة الُموصى بھا. 

c. .ال ینطبق ھذا األمر التنفیذي على حكومة الوالیات المتحدة وال یؤثر على الخدمات   المھام الحكومیة
ة أو مقاطعة أو شعبة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي تعتبر ضروریة التي تقدمھا الوالیة أو أي بلدیة أو بلد

  لضمان استمرار عمل الجھات الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة الجمھور.
d.   .ال یسري ھذا األمر التنفیذي على أي سلطة انتخابیة أو مقر للتصویت أو فرد  المھام المتعلقة باالنتخابات

. 2020من المعنیین باالنتخابات أثناء أداء المھام المتعلقة بالتصویت في االنتخابات العامة للعام 
منصوص علیھا في  2020فإجراءات الصحة العامة على مستوى الوالیة في االنتخابات العامة للعام 

في مواقع التصویت، والمتاحة على   19- ت ھیئة الصحة العامة بإلینوي الخاصة بمنع انتشار كوفیدتوجیھا 
https://www.dph.illinois.gov/2020election . 

 (تراخیص القنب):  2020-45األمر التنفیذي 
 

 . 45-2020بالكامل ویظل ساریا بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي   2020-45یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (التعلیم الحضوري بمدارس ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر):  47-2020األمر التنفیذي 
 

 .  2020ألول أكتوبر/تشرین ا 17 بالكامل ویمدد حتى 47-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (استئناف تحویل السجناء إلى منشآت ھیئة السجون في إلینوي من سجون المقاطعات):   2020-50األمر التنفیذي 
 

 .  2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 50-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 ت): (تدابیر تخفیف األضرار بمنطقة مترو إیس 51-2020األمر التنفیذي 
 

 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 51-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (التدابیر اإلضافیة لتخفیف األضرار بمنطقة مترو إیست):   54-2020األمر التنفیذي 
 

 . 2020أكتوبر/تشرین األول  17 بالكامل ویمدد حتى 54-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 . 53-2020یلغى األمر التنفیذي   الجزء الثاني: إلغاء األوامر التنفیذیة:

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص   الجزء الثالث: شرط االستثناء.
أو حالة من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا 

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

 
 
        ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           
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