
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59-2020األمر التنفیذي        2020أكتوبر/تشرین األول،  16
 

 2020-59األمر التنفیذي 
 ) 55رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
جائحة تسببت في مرض غیر عادي وتسببت في خسائر جسیمة في   ، واجھت والیة إلینوي2020منذ أوائل مارس/آذار    حیث إنھ 

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصد أرواح اآلالف من السكان؛ 335,000األرواح، حیث أصاب المرض أكثر من 
 

إنھ الُمستجد (كوفید  وحیث  الناجمة عن فیروس كورونا  العامة  الكارثة الصحیة  إلینوي  تواجھ والیة  )، وھو مرض  19- وبینما 
تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع عن طریق الجھاز التنفسي ولم یكتشف لھ بعد عالج أو لقاح فعال، وحیث أن  

 العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الدولة عبء غیر مسبوق؛ 
 

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

 
تشیر أبحاث وتوجیھات الصحة العامة حالیًا إلى ضرورة وفعالیة ارتداء الكمامات القماشیة في األماكن العامة التي وحیث 

نتقال العدوى في الھواء الطلق أقل من خطر انتقال العدوى  یصعب فیھا الحفاظ على التباعد االجتماعي، وتشیر إلى أن خطر ا
 في األماكن المغلقة؛ 

 
أوصت توجیھات الصحة العامة أن الحد من التقارب بین األفراد دون المقیمین في منزل واحد ھو إجراء شدید األھمیة  وحیث 

 ؛ 19-لكبح انتشار كوفید
 

 Gubernatorial Disasterطوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث (  في إلینوي  19-وفي ظل انتشار فیروس كوفیدوحیث إنھ  
Proclamations  التنبؤات التغیر مما یصعب  تتغیر ومستمرة في  الكارثة في جمیع أنحاء الوالیة  تُسبب  التي  فإن الظروف   (

 القاطعة بتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة؛ 
 

نظًرا لقدرة األفراد الذین یتوفر لدیھم المسكن على الحد من االختالط   19-إن توفیر السكن یساعد على منع انتشار كوفیدوحیث 
 مع اآلخرین غیر المقیمین معھم؛ 

 
اإلیقاف المؤقت لدعاوى الطرد من السكن یجنبنا زیادة االختالط الناتج عن طرد الناس من مساكنھم بتنفیذ من ضباط  وحیث إن  

إنفاذ القانون أو موظفي القضاء أو مالكي العقارات أو االنتقال من سكن مؤقت أو عن طریق األصدقاء أو األقارب الذین 
 یوفرون سكنا مؤقتا باإلضافة إلى من یُجبرون على التشرد، واالختالط بسبب اإلقامة في المالجئ؛

 
لدعاوى الطرد من السكن یحد أیضا من انتشاره في المجتمع من خالل اإلیقاف المؤقت  19-منع انتشار فیروس كوفیدوحیث إن 

 ككل؛
 

شخصا من سكان إلینوي وإلحاق   9,150في الخسارة الفادحة بوفاة أكثر من  19-إنھ وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفیدوحیث 
الي لعدد كبیر من األفراد األذى بصحة عشرات اآلالف غیرھم، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة كبیرة وال تزال تھدد األمن الم

 والشركات في أنحاء الدولة والوالیة؛ 
 



ونظرا لالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء   وحیث إنني
 ینوي مناطق منكوبة؛ أن جمیع المقاطعات في والیة إل 2020أكتوبر  16الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

 
إنني وفي سعینا لمواجھة الجائحة والطوارئ الصحیة العامة التي أوردناھا أعاله أرى ضرورة إعادة إصدار األوامر   وحیث

و  15-2020و  12-2020و  11-2020و  09-2020و  08-2020و   07-2020و  04-2020و  03-2020التنفیذیة التالیة: 
و  26-2020و  25-2020و  24-2020و  23-2020و  22-2020و  21-2020و  20-2020و  17-2020و  2020-16
و  42-2020و  41-2020و  36-2020و  35-2020و  34-2020و  30-2020و  29-2020و  28-2020و  2020-27
وبموجب ذلك أضم بنود حیثیات   57-2020و  56-2020و  53-2020و  50-2020و  47-2020و  45-2020و  2020-43

 ألمر التنفیذي؛  ھذه األوامر التّنفیذیّة إلى ھذا ا
 

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي في  بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) and 7(12) of the Illinois Emergency Managementمواده (

Agency Act, 20 ILCS 3305ت المخولة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یسري  )، ووفقًا للسلطا
 : 2020أكتوبر،  16اعتبارا من 

 
 الجزء األول: إعادة إصدار األوامر التنفیذیة 

 
 12-2020و  11-2020و  09-2020و  08-2020و  07-2020و  04-2020و  03-2020یتجدد إصدار األوامر التنفیذیة 

و  25-2020و  24-2020و  23-2020و  22-2020و  21-2020و  20-2020و  17-2020و  16-2020و  15-2020و 
و  41-2020و  36-2020و  35-2020و  34-2020و  30-2020و  29-2020و  28-2020و  27-2020و  2020-26
بموجب ھذا األمر  57-2020و  56-2020و  53-2020و  50-2020و  47-2020و  45-2020و  43-2020و  2020-42

 على النحو التالي: 2020-59تنفیذي ال
 

واإلعفاء من شرط اإلجازة المرضیة  James R. Thompson Center(إغالق مركز  2020-04األمر التنفیذي 
 للموظفین الحكومیین): 

 
. ال یوجد 2020نوفمبر/تشرین الثاني،  14 وتمددان حتى 04- 2020من األمر التنفیذي  3و  2یُعاد إصدار المادتین 

ما یمنع ھیئة خدمات اإلدارة المركزیة من تخصیص نقاط خاصة للدخول والخروج والتحكم في السیولة   2في المادة 
للموظفین الحكومیین واألفراد من العامة الذین یحضرون   James R. Thompson Centerالمروریة في مركز 

 الطعام.لألعمال الحكومیة والذین یمثلون زبائن المتاجر وقاعات 
 

 (شروط االجتماعات الشخصیة): 2020-07األمر التنفیذي 
 

واألمر  33-2020بصیغتھا المعدلة بموجب األمر التنفیذي  07-2020من األمر التنفیذي  6یُعاد إصدار المادة 
  .2020نوفمبر/تشرین الثاني،  14وتمدد حتى  2020-44

 
 (أعمال سكرتیر الوالیة):  2020-08األمر التنفیذي 

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

 .2020نوفمبر،  14وتمدد حتى  44-2020واألمر 
 

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

نوفمبر،  14 ، بكاملھ ویمدد حتى52-2020بصیغتھ المعدلة باألمر التنفیذي  09-2020 یُعاد إصدار األمر التنفیذي
2020.  

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

 
   .2020نوفمبر،  14 وتمدد حتى 11-2020 من األمر التنفیذي 4یُعاد إصدار المادة 

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

 األحداث):
 

 .2020نوفمبر،  14 وتمددان حتى 12- 2020 من األمر التنفیذي 3و  1یُعاد إصدار المادتین 
 

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

 . 2020نوفمبر،  14وتمدد حتى  15-2020ألمر التنفیذي من ا 9و  8و  7و  6و  5یُعاد إصدار المواد 
 

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

 . 2020نوفمبر،  14 وتمدد حتى 16-2020 من األمر التنفیذي 2یُعاد إصدار المادة 



 
 (المواعید النھائیة لتراخیص القنب وطلبات الترخیص):  2020-17و 2020-03األمران التنفیذیان 

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

 .2020-18ویستمر العمل بھما على النحو المحدد في األمر التنفیذي 
 

  (شروط المعونات العامة): 2020-20األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 20-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 21-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

)؛ Child Care Act of 1969( 1969قانون رعایة الطفل لعام (حاالت اإلیداع في  2020-22األمر التنفیذي 
 عملیات إرسال بصمات األصابع بموجب قانون فحص خلفیة العاملین في الرعایة الصحیة): 

 
 .2020نوفمبر،  14وتمدد حتى  22-2020وبند االستثناءات في األمر التنفیذي  5و  4یُعاد إصدار المادتین 

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

 في مواجھة الكوارث): 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 23-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

 
 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 24-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

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

 
نوفمبر،  14 ، بكاملھ ویمدد حتى55-2020بصیغتھ المعدلة باألمر التنفیذي  25-2020 یُعاد إصدار األمر التنفیذي

2020. 
 

 (القدرة االستیعابیة للمستشفیات):  2020-26األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 وتمدد حتى 26-2020من األمر التنفیذي  10و 9و 8و 7و 6(ھـ) و2یُعاد إصدار المواد 
 

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

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 27-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

 .2020نوفمبر،  14 ، بكاملھ ویمدد حتى55-2020بصیغتھ المعدلة باألمر  28-2020 یُعاد إصدار األمر التنفیذي
 

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

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 29-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

ثائق الھویة (رفع قضایا الطرد من السكن؛ إنفاذ أوامر إخالء األماكن غیر السكنیة؛ و 2020-30األمر التنفیذي 
 القنصلیة منتھیة الصالحیة؛ تقدیم البالغات إلكترونیًا إلى لجنة حقوق اإلنسان في إلینوي):

 
، بكاملھ 52-2020و 48-2020بصیغتھ المعدلة بموجب األمرین التنفیذیین  30-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

  .2020نوفمبر،  14ویمدد حتى 
 

 (شروط تراخیص القنب):   2020-34األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 34-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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



 . 2020نوفمبر،  14 دد حتىوتم 2020-35من األمر التنفیذي  17و  16, 15, 14یُعاد إصدار المواد 
 

 (تراخیص الزواج):  2020-36األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 36-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (المراھنات الریاضیة):  2020-41األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 41-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 :(المعارض الحكومیة) 2020-42األمر التنفیذي 
 

 . 2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 42-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

، وعلى نحو ما أضیف إلى  55-2020بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  43-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
   .2020نوفمبر،  14تعدیلھ أدناه، ویمدد حتى 

 
b. .یجب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة حفاظ جمیع الموظفین على االلتزام   متطلبات عمل متاجر البیع بالتجزئة

جتماعي ووجوب اتباعھم لما یلزم من احتیاطات إضافیة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات ھیئة التجارة بالتباعد اال
 والفرص االقتصادیة في إلینوي ومنھا ما یلي: 

   توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ الدائم على مسافة التباعد االجتماعي بین
 الزبائن والتي ینبغي أال تقل عن ست أقدامبعضھم البعض وبینھم وبین 

  من سعة المتجر، أو االلتزام بدًال من ذلك  50االلتزام بالحد األقصى لشغل المكان والذي یُقدر بنسبة %
 بحدود اإلشغال حسب مساحة المتجر بالقدم المربعة والتي وضعتھا وزارة التجارة والفرص االقتصادیة 

 ات الداخلیة وإعالنات الخدمة العامة بشأن مقتضیات التباعد االجتماعي  إعالم الزبائن من خالل الالفت
 المنصوص علیھا في ھذا األمر التنفیذي

 التوقف عن استخدام األكیاس القابلة إلعادة االستخدام 
 

 (تراخیص القنب):  2020-45األمر التنفیذي 
 

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

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

 .  2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 47-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

 .  2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 50-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 ):  7(التدابیر االحترازیة في المنطقة  2020-53األمر التنفیذي 
 

 .  2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 53-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 ):  1(التدابیر االحترازیة في المنطقة  2020-56األمر التنفیذي 
 

   .2020نوفمبر،  14 بالكامل ویمدد حتى 56-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (بطاقات تعریف المرخص لھم بزراعة القنب):   2020-57األمر التنفیذي 
 

   .2020نوفمبر،  14 كامل ویمدد حتىبال 57-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

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

 
 
        ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          



 
 
 

 2020أكتوبر/تشرین األول،  16صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أكتوبر/تشرین األول،   16مقدم من سكرتیر الوالیة في 


