
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للكارثة  الحاكم إعالن 
 )Gubernatorial Disaster Proclamation( 

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

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصدت أرواح اآلالف من السكان؛  215,000األرواح، حیث أصابت أكثر من 
 

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

 
أنھ من المھم أن یستطیع جمیع سكان إلینوي المرضى من تلقي العالج من قبل األطباء المتخصصین وذلك یشمل عندما    وحیث

 تكون ھناك حاجة إلى سریر في المستشفى أو سریر غرفة الطوارئ أو جھاز التنفس الصناعي؛ 
 

) PPEیبي الطوارئ معدات حمایة شخصیة كافیة (أنھ من المھم أیًضا أن یكون لدى أفراد الرعایة الصحیة للدولة وُمستجوحیث  
 لعالج المرضى بأمان، والقدرة على التصدي لكوارث الصحة العامة، ومنع انتشار األمراض المعدیة؛

 
مع دخول والیة إلینوي في الشھر الخامس من االستجابة لكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد   وحیث أنھ

)COVID-19  ،( وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع من خالل عملیات الجھاز التنفسي وال یزال
بدون عالج أو لقاح فعال، وحیث أن العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع 

 أنحاء الدولة غیر مسبوق؛ 
 

 30یة عن وباء فیروس كورونا المستجد كحالة طوارئ صحیة عمومیة تثیر قلقاً دولیاً في  أعلنت منظمة الصحة العالم  وحیث
، وأعلن وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة أن مرض فیروس كورونا المستجد یمثل حالة طوارئ  2020ینایر  

 ؛2020ینایر  27للصحة العامة في 
 

  تفشي فیروس كورونا المستجد بأنھ وباء وقد أبلغت المنظمة عن   2020مارس    11ي  وصفت منظمة الصحة العالمیة، فوحیث
حالة بسبب   785,000ملیون حالة كما وصلت حاالت الوفاة إلى    22.5وصول عدد الحاالت الُمصابة بھذا الفیروس ألكثر من  

 ھذا الفیروس على الصعید العالمي؛  
 

المبذولة الحوحیث   الجھود  الرغم من  على  فیروس  أنھ  تفشي  والمراكز COVID-19تواء  العالمیة  الصحة  منظمة  أشارت   ،
الفدرالیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا إلى أنھ من المتوقع أن یستمر الفیروس في االنتشار، وأنھ في الواقع استمر في االنتشار 

 ھامة وصارمة؛   بسرعة، مما أدى إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات خطوات
 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق    2020مارس    9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في    وحیث أنني
 كوارث، وذلك لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد؛

 
(ب) من قانون روبرت ت. ستافورد لإلغاثة    501حالة طوارئ وطنیة بموجب المادة    2020مارس    13أعلن الرئیس في    وحیث

بحسب ( "قانون ستافورد") ، الذي یشمل جمیع    U.S.C  .5121-5207  42في حاالت الكوارث والمساعدة في حاالت الطوارئ،  
 الوالیات واألقالیم، بما في ذلك إلینوي؛

 
 Section 401من قانون ستافورد ( 401عن كارثة كبرى في إلینوي بموجب المادة    2020مارس    26الرئیس في    أعلن  وحیث

of the Stafford Act  ؛( 
 



باعتبار جمیع    2020أبریل    1في إلینوي، أعلنت في    COVID-19االنتشار الھائل لفیروس كورونا الُمستجد  وحیث أنھ بسبب  
 طقة كوارث؛المقاطعات في والیة إلینوي كمن 

 
في إلینوي، وبسبب النقص    COVID -19، وبسبب االنتشار المستمر لفیروس كورونا الُمستجد  2020أبریل    30في    وحیث أنھ

الُمخیف في أسرة المستشفیات وأسرة غرف الطوارئ ونقص أجھزة التنفس الصناعي وعدم كفایة أماكن االختبار، أعلنت باعتبار 
 نوي كمنطقة كوارث؛جمیع المقاطعات في والیة إلی

 
في والیة إلینوي، وما ترتب    COVID -19، وبسبب االنتشار المستمر لفیروس كورونا الُمستجد  2020مایو    29أنھ في  وحیث  

أعلنت جمیع   االختبارات،  القدرة على عمل  زیادة  إلى  الحاجة  وبسبب  الفیروس،  بسبب  واقتصادیة  آثار صحیة  ذلك من  على 
 ي باعتبارھا منطقة كوارث؛ المقاطعات في والیة إلینو

 
في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار    19، وبسبب تفاقم انتشار فیروس كورونا الُمستجد  2020مایو    26إنني في  وحیث  

صحیة واقتصادیة وبسبب الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات، قد أعلنت أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  
 وارث؛ك
 

في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار    19، وبسبب تفاقم انتشار فیروس كورونا الُمستجد  2020مایو    24إنني في  وحیث  
صحیة واقتصادیة وبسبب الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات، قد أعلنت أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  

 كوارث؛
 

بسرعة وظھور أدلة جدیدة ومع حدوث تغییرات    COVID-19مع تطور الظروف المحیطة بفیروس كورونا الُمستجد    وحیث أنھ
 متكررة في المعلومات وإرشادات الصحة العامة؛  

 
بما في ذلك التأثیرات الصحیة التي ال تؤثر فقط    COVID-19بسبب الطبیعة غیر المسبوقة لفیروس كورونا الُمستجد  وحیث أنھ  

التنبؤ بتأثیرات    على القلب والدماغ والكلیتین واالستجابة المناعیة للجسم، جعلت من الصعب  التنفسي ولكن تؤثر على  الجھاز 
 الفیروس ومساراتھا؛ 

 
تشیر البیانات المبدئیة إلى أن كبار السن والذین یعانون من ظروف صحیة مزمنة خطیرة ھم األكثر عرضة لإلصابة  وحیث 

 ؛ COVID-19تة في بعض األحیان نتیجة إصابتھم بفیروس بمضاعفات حادة وممی

أن جمیع األدلة الناتجة أظھرت أن صغار السن بمن فیھم: الرضع واألطفال الصغار، معرضون أیًضا لخطر اإلصابة   وحیث
 بھذه المضاعفات؛ 

لمستشفى كما أن في ا COVID-19الشباب واألشخاص متوسطي العمر قد شكلوا نسبة كبیرة من مرضى فیروس  وحیث أن
یسبب جلطات دمویة وسكتات دماغیة وتسبب في سكتات دماغیة ممیتة لدى الشباب  COVID-19ھناك أدلة على أن فیروس 

 ومتوسطي العمر والذین ظھرت علیھم أعراض قلیلة؛  

إن اكتشاف المرض من األفراد المصابین الذین لم تظھر علیھم األعراض قد تغیر وأدى إلى تغییر النظرة العامة  وحیث
، أعلنت مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا إلى تغیّر فترة التعرض واكتشاف  2020أبریل  12الكتشافھ، ففي 

 ور األعراض"؛  ساعة قبل ظھ 48المرض من بدایة "ظھور األعراض" إلى "

 بعض األشخاص المصابین بالفیروس یظلون بدون أعراض ولكن مع ذلك قد ینقلونھ إلى اآلخرین؛ وحیث أن

) أوصت في البدایة بعدم ارتداء أغطیة  CDCأنھ على الرغم من أن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( وحیث
كن نتیجة لألبحاث المتعلقة بانتقال الوباء عند ظھور األعراض وقبل ظھورھا، الوجھ أو األقنعة الواقیة من القماش للحمایة، ول

فقد قام مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بمراجعة استنتاجاتھ وأوصى بارتداء أغطیة الوجھ القماشیة في األماكن 
 العامة حیث یكون من الصعب الحفاظ على تدابیر التباعد االجتماعیة؛ 

تدعم أبحاث الصحة العامة وتوجیھاتھا بشكل متزاید ارتداء أغطیة الوجھ القماشیة في األماكن العامة حیث یصعب  وحیث 
الحفاظ على تدابیر التباعد االجتماعي، وتشیر إلى أن خطر انتقال العدوى في الھواء الطلق أقل من خطر انتقال العدوى في 

 األماكن المغلقة؛

 Gubernatorial Disasterفي إلینوي طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث (  19وس كورونا  في ظل انتشار فیروحیث 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؛  
 

حالة مؤكدة من اإلصابات بفیروس   11نھ في الوقت الذي أصدرت فیھ أول إعالن الحاكم للكارثة، كانت ھناك أوحیث 
COVID-19   في واحدة من مقاطعات إلینوي؛ 

في   COVID-19حالة مؤكدة مصابة بفیروس  215,000، كان ھناك ما یقارب من 2020یونیو  21أنھ حتى یوم، وحیث 
 مقاطعة في إلینوي؛  102

 ؛2020مارس  17في إلینوي تم اإلعالن عنھا في  COVID-19وأن أول وفاة بسبب حیث و

 ؛ COVID-19شخص من سكان والیة إلینوي بسبب فیروس  7850، توفي أكثر من 2020یونیو  24أنھ حتى یوم وحیث 



العدید من الحاالت غیر الُمكتشفة، أشارت الدراسات إلى أنھ مقابل كل حالة إصابة مؤكدة توجد  منذ اللحظات األولى،وحیث أنھ 
 وبعضھا ألفراد ال یعانون من أي أعراض، مما یعني أنھ من الممكن أن ینقل األفراد الفیروس إلى اآلخرین دون أن یعرفوا؛ 

قد تكون أكثر من األعداد    19أن إجمالي حاالت اإلصابة بكورونا  CDCتقدر مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا وحیث 
 ضعفًا في مناطق معینة؛  13لغ بھا بنحو المب

في الوالیة لما دون ذروتھا السابقة إال أن العدد أخذ في   19وبینما انخفض عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید وحیث إنھ 
سكان الزیادة تدریجیًا على مدى األسابیع الماضیة واستمر الفیروس في عدوى اآلالف من األفراد وحصاد الكثیر من أرواح 

 الوالیة كل یوم؛ 

جائحة كورونا ال تقتصر على المقاطعات المكتظة، وأن المقاطعات العشرین التي حددت ھیئة الصحة العامة في  وحیث إن 
(وھي بیورو وكاس وكالي وكلینتون وفرانكلین  19إلینوي فیھا وجود مؤشرات اإلنذار بزیادة خطر انتشار فیروس كورونا 

وھندرسون وجیفرسون ولوغان ومادیسون ومونرو ومولتري وراندولف وسانت كلیر ویونیون  وغرین وغروندي وھانكوك
 ووایت ساید وویل وویلیامسون) تقع اآلن في جمیع أنحاء الوالیة؛

على سبیل حتى في أقل المناطق اكتظاًظا بالسكان،  19بدون اتخاذ االحتیاطات قد یتفاقم انتشار فیروس كورونا وحیث إنھ 
في مقاطعة جاسبر قام أحد العاملین بالطوارئ كان مصابًا بالفیروس بزیارة إحدى دور المسنین وتسبب في سلسلة من المثال، 

العدوى نتج عنھا واحد من أعلى معدالت اإلصابة في الوالیة، وكذلك في مقاطعة راندولف حضر أحد المصابین فعالیة في  
 ة ألحد أعلى معدالت اإلصابة في الوالیة؛منتصف مارس/آذار مما تسبب أیًضا في تعرض الوالی

فرد على مدار األیام السبعة   100000حالة من كل  75العدید من المقاطعات في جمیع أرجاء الوالیة سجلت أكثر من وحیث إن 
 الماضیة؛ 

إضافیة إذا وصلت وضعت الوالیة وھیئة الصحة العامة في الوالیة خطة لتخفیف األضرار لتنفیذ تدابیر احترازیة وحیث 
 المخاطر إلى مستویات معینة في أي منطقة؛

في حین أن االحتیاطات التي اتخذھا سكان والیة إلینوي أدت إلى انخفاض شدید في عدد حاالت اإلصابة بفیروس   وحیث أنھ
COVID-19 اذ احتیاطات وانخفاض الوفیات في الوالیة في األسابیع األخیرة، إال أن الوالیات األخرى التي رفضت اتخ

 الصحة العامة أو تخلت عن ھذه االحتیاطات في وقت سابق تشھد اآلن نمو متزاید وتُسجل أعداد كبیرة في حاالت اإلصابة؛

 حالة وفاة؛ 175000ملیون حالة وقرابة  5,5تجاوز إجمالي عدد الحاالت في الوالیات المتحدة وحیث 

 ؛ COVID-19ن حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد  حذر خبراء الصحة العامة من "موجة ثانیة" موحیث 

أودى بحیاة سكان إلینوي من األصول اإلفریقیة والالتینیة وما زال یؤثر   COVID-19أن فیروس كورونا الُمستجد وحیث 
 مما یضخم التفاوتات والفوارق الصحیة بصورة كبیرة؛ -علیھم بمعدالت مرتفعة بشكل غیر متناسب  

 
لتنسیق الجھود   8وزارة الصحة العامة في إلینوي بتفعیل خطة إلینوي لعملیات الطوارئ وخطة دعم الطوارئ قامت وحیث 

استجابةً لحاالت الطوارئ من قِبَل المستشفیات واإلدارات الصحیة المحلیة وأنظمة إدارة الطوارئ من أجل تجنب حدوث نقص  
 في موارد المستشفیات وقدراتھا؛ 

 
ت الفیروس یتطور في والیة إلینوي فإن األزمة التي تواجھھا الوالیة تتطور وستتطلب استجابة فوریة أن معدل إصاباوحیث 

متطورة لضمان قدرة المستشفیات وأخصائیي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة  
 حة األمراض والوقایة منھا والتي ال تزال قید التحدیث؛ لجمیع سكان والیة إلینوي وبطریقة تتوافق مع إرشادات مراكز مكاف

أنھ من أجل ضمان قدرة أخصائیو الرعایة الصحیة وصفوف الدفاع األولى والمستشفیات وغیرھا من المرافق على تلبیة وحیث 
، بما في ذلك معدات احتیاجات الرعایة الصحیة الالزمة لجمیع المقیمین في إلینوي، یجب أن یكون لدى الدولة إمدادات كافیة

 الوقایة الشخصیة، مثل األقنعة وواقیات الوجھ وألبسة الوقایة والقفازات؛ 

أن والیة إلینوي تحتفظ بمخزون یدعم إمدادات معدات الوقایة الشخصیة والمخزونات الموجودة في مختلف مرافق الرعایة   وحیث
 الصحیة؛   

 
معدات وقایة شخصیة، ولكن إذا تعطلت جھود الشراء ھذه أو واجھت تستمر الوالیة في بذل قصارى جھدھا لشراء وحیث 

، فإن الوالیة ستعاني من نقص في أجھزة التنفس واألقنعة ونظارات الواقیة COVID-19إلینوي عجز في مواجھة حاالت 
ل الرعایة الصحیة  ودروع الواقیة ودروع الوجھ والقفازات واأللبسة الوقائیة وغیرھا من معدات الحمایة للعاملین في مجا

 وصفوف الدفاع األولى؛  
 

أنھ بینما انخفض عدد حاالت الدخول للمستشفى، إال أن والیة إلینوي تستخدم نسبة كبیرة من أسرة المستشفیات وأسّرة   وحیث
وارد ، فقد تواجھ الوالیة نقًصا في مCOVID-19العنایة المركزة، وإذا ارتفعت حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد 

 الرعایة الصحیة الحیویة؛ 
 



التي یمكن إجراؤھا  COVID-19كانت الدولة مقیدة في عدد اختبارات   COVID-19أنھ على مدار أزمة فیروس وحیث 
ومعالجتھا بسبب توفر عدد محدود من مواقع االختبار والمختبرات، باإلضافة إلى نقص اإلمدادات الالزمة بما في ذلك 

 المسحات الالزمة ألخذ عینات؛ 
 

ورونا الُمستجد أنھ منذ یوم إصدار أول إعالن للحاكم للكوارث، كانت إلینوي قادرة على عمل اختبار اإلصابة بفیروس كوحیث 
COVID-19  لعدد ال یزید عن بضع مئات من األشخاص یومیًا في عدد محدود من مواقع االختبار؛ 

اختبار للفیروس یومیًا   50000إن إلینوي جھزت مواقع لالختبار في جمیع أنحاء الوالیة والتي تتجاوز اآلن في العادة وحیث 
 ؛  وال تزال ھناك إمكانیة لزیادة عدد االختبارات

 
 ؛  COVID-19ملیون عینة إجمالیة لمصابین ُمحتملین بفیروس  3.6قامت والیة إلینوي باختبار ما یقرب من وحیث 

 
تُشیر التوقعات الوطنیة المعدلة لسكان والیة إلینوي إلى أن الوالیة یجب أن تستمر في زیادة عدد االختبارات التي تتم وحیث 

 بشكل دائم؛   COVID-19ذولة لتقلیل انتشار اإلصابة بفیروس كورونا المستجد معالجتھا یومیًا كجزء من الجھد المب
 

شخص من سكان والیة إلینوي وإلحاق األذى بالصحة الجسدیة   7,850إنھ وباإلضافة إلى التسبب في وفاة أكثر من وحیث 
كبیرة وال یزال یھدد األمان المالي لعدد  في خسائر اقتصادیة  19لعشرات اآلالف غیرھم، فقد تسبب فیروس كورونا الُمستجد 

 كبیر من األفراد والشركات في أنحاء الدولة والوالیة؛

وھو رقم یمثل أكثر من واحد  -ملیون شخص في جمیع أنحاء البالد مطالبات بإعانة البطالة منذ بدایة الوباء  55قدم أكثر وحیث 
 من كل أربعة عمال أمریكیین؛  

 % في یولیو/تموز؛11.3العمالة في إلینوي أن معدل البطالة في الوالیة ارتفع ارتفاًعا صارًخا إلى  أعلنت ھیئة تأمین وحیث 

تستجیب وزارة األمن الوظیفي في إلینوي لألزمة االقتصادیة بعدد من الطرق، بما في ذلك من خالل برنامج المساعدة وحیث 
 لمواجھة آثار البطالة في ظل الوباء؛ 

تعمل وزارة التجارة والفرص االقتصادیة على معالجة األزمة االقتصادیة، بما في ذلك من خالل برامج المساعدة مثل وحیث 
ج ِمنح توقف األعمال للشركات التي تواجھ عقبات في العمل بسبب عملیات اإلغالق ذات الصلة بفیروس كورونا الُمستجد برنام

COVID-19  ؛ 

یھددان  COVID-19أن الخسائر االقتصادیة وانعدام األمن المالي الناجم عن جائحة فیروس كورونا الُمستجد وحیث 
لى السكن والرعایة الطبیة والغذاء وغیرھا من الموارد الحرجة التي تؤثر بشكل استمراریة األعمال التجاریة والحصول ع

 مباشر على صحة وسالمة السكان؛ 

الجائحة قد عطلت المدارس أیًضا بشكل غیر اعتیادي وأن من بین أھم أولویات الوالیة مع اقتراب العام الدراسي  وحیث إن 
 التعلیم المناسب وقدرة المدارس على تھیئة البیئة اآلمنة للطالب والمعلمین والمجتمعات؛الجدید ضمان قدرة الطالب على تلقي 

واآلثار الصحیة  COVID -19واستناداً إلى الحقائق السابقة، وبالنظر إلى االنتشار المستمر المتوقع لفیروس وحیث إنھ 
ل الشھر المقبل، فإن الظروف الراھنة في والیة إلینوي واالقتصادیة الحالیة التي سیشعر بھا الناس في جمیع أنحاء الوالیة خال

من قانون منظمة إدارة  4تشكل حالة طوارئ وبائیة وحالة طوارئ صحیة عامة بموجب المادة   COVID-19المحیطة بانتشار 
 )؛    Illinois Emergency Management Agency Actالطوارئ في إلینوي ( 

مر على موارد المستشفیات، والنقص المحتمل في ھذه الموارد في حالة حدوث زیادة في على ما سبق، فإن الضغط المستبناًء  
العدوى والحاجة الماسة لزیادة شراء معدات الوقایة الشخصیة وتوزیعھا باإلضافة إلى توسیع قدرات اختبار اإلصابة بفیروس  

COVID-19  ظمة إدارة الطوارئ في إلینوي (تشكل حالة طوارئ صحیة عامة بموجب المادة الرابعة من قانون منSection 
4 of the Illinois Emergency Management Agency Act  ؛( 

 
أن سیاسة والیة إلینوي ھي أن تكون على أھبة االستعداد للتصدي ألي كوارث، وبالتالي، من الضروري والمناسب توفیر وحیث  

ة الصحیة الالزمة لخدمة المرضى، وبقاء سكان إلینوي آمنین ومحمیین موارد إضافیة من الدولة لضمان قدرة نظامنا لتقدیم الرعای
 وقادرین على الحصول على الرعایة الطبیة؛  

 
أن ھذا اإلعالن سیساعد الدولة في تسھیل عودة الحیاة االقتصادیة لألفراد والشركات في محاولة لمنع المزید من العواقب  وحیث  

 ؛  COVID-19ب فیروس كورونا الُمستجد المدمرة لعدم االستقرار االقتصادي بسب
 

سیساعد ھذا اإلعالن وكاالت إلینوي في تنسیق موارد الوالیات والموارد االتحادیة، بما في ذلك المواد الالزمة الختبار  وحیث  
COVID-19یة  ، ومعدات الحمایة الشخصیة، واألدویة، في محاولة لدعم استجابات الدولة وكذلك استجابات الحكومات المحل

 لحالة الطوارئ الصحیة العامة الراھنة؛ 
 

المادة    وحیث بموجب  قانونیًا  مبرًرا  الشروط  ھذه  الطوارئ    7تعطي  حالة  الطوارئ إلعالن  إلدارة  إلینوي  منظمة  قانون  من 
 )Illinois Emergency Management Agency Act(؛   
 



إلینوي، في المادة الخامسة، المادة    وحیث العلیا، ویكون مس8ینص دستور  التنفیذیة  ؤوالً عن ، على أن "یكون للحاكم السلطة 
الشعب  لصحة  الحمایة  "توفیر  ھو  إلینوي  دستور  الرئیسي من  الغرض  أن  على  الدیباجة  في  وینص  للقوانین"،  األمین  التنفیذ 

 وسالمتھ ورفاھیتھ"؛  
 

، وحرًصا على حمایة ومساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤولة عن ضمان الصحة والسالمة العامة، أعلن  بناء علیھ
 بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي ما یلي:  أنا جیھ

 
األولى:  المادة     المادة  إلینوي،    7بموجب  في  الطوارئ  إدارة  وكالة  قانون   ILCS 3305/7 (Section 7 of the  20من 

Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS  3305/7 أجد أن ھناك كارثة مستمرة داخل والیة ، (
وجھ التحدید جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كارثة. ویقوم ھذا اإلعالن بمنح السلطة للحاكم في إلینوي وأعلن على  

، ILCS  3305/7،  20من قانون وكالة إلینوي إلدارة الطوارئ،    7توجیھ جمیع سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في المادة  
 حددة المبینة أدناه.  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر سلطات الطوارئ الم

 
تتولى إدارة الصحة العامة في إلینوي ووكالة إلینوي إلدارة الطوارئ مواصلة التنسیق فیما بینھما بسالسة فیما     المادة الثانیة:

 یتعلق بالتخطیط لحالة الطوارئ الصحیة العامة الراھنة واالستجابة لھا.
 

الثالثة: والسلطات    توجیھ   المادة  األخرى  الدولة  الحاكم ووكاالت  مع  التعاون  إلى مواصلة  إلینوي  في  العامة  الصحة  وزارة 
المحلیة، بما في ذلك سلطات الصحة العامة المحلیة، في وضع وتنفیذ االستراتیجیات والخطط الھادفة إلى حمایة الصحة العامة  

 فیما یتعلق بحالة الطوارئ الصحیة العامة الجاریة. 
 

توجیھ وكالة إلینوي إلدارة الطوارئ إلى مواصلة تنفیذ خطة عملیات الطوارئ الحكومیة لتنسیق موارد الدولة    ادة الرابعة:الم
 لدعم الحكومات المحلیة في عملیات االستجابة للكوارث وتخطي أضرارھا. 

 
الخامسة: ا   المادة  الالزمة لالستجابة لحاالت  الطارئة  الشراء  الذي یجیزه المساعدة في عملیات  النحو  لطوارئ األخرى على 

)، ویتم تعلیق أحكام قانون  Illinois Emergency Management Agency Actقانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 
أن تمنع أو تُعیق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الكارثة   -بأي حال من األحوال  -المشتریات في إلینوي التي من شأنھا  

) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي 1(  7إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون االتحادي.  إذا لزم األمر، ووفقا ً للمادة  
20  ILCS  3305/7)1) ،(Section 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

 لتنفیذیة المناسبة لتعلیق القوانین واألوامر والقواعد واللوائح اإلضافیة. )) فإنھ یجوز للحاكم اتخاذ اإلجراءات ا1(3305/7
 

 ILCS 3305/7(3) Section 7(3)  20) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  3(  7بموجب المادة     المادة السادسة:
of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS  3305/7)3 اإلعالن منح السلطة    )، یواصل ھذا

أو   الوالیة  أو مھمات األقسام والوكاالت في  الموظفین،  أو توجیھ  التوجیھات،  المطلوب، في تحویل  للحاكم والصالحیة حسب 
 وحداتھا بغرض تنفیذ أو تسھیل تنفیذ برامج االستجابة لحاالت الطوارئ.

 
ة التأمین، وإدارة الرعایة الصحیة وخدمات األسرة في إلینوي  یتم توجیھ كل من: وزارة الصحة العامة، وإدار   المادة السابعة:

إلى االستمرار في التوصیة حسب المطلوب التخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن المستھلكین ال یواجھون عوائق مالیة من 
 أجل الحصول على خدمات الفحوصات التشخیصیة والعالجیة لفیروس كورونا المستجد.

 
یوصي مجلس التعلیم في والیة إلینوي بمواصلة التزامھ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب المطلوب، واتخاذ     ة:المادة الثامن

اإلجراءات الالزمة في سبیل تالفي أضرار التغیب اإللزامي والحد من أي عقبات تحول دون استخدام التعلم اإللكتروني أثناء  
 ILCS 5/1-1 et. seq (Illinois School Code, 105  105في إلینوي،  سریان ھذا اإلعالن الموجود في قانون المدارس  

ILCS 5/1-1 et. seq (.  
 

توجیھ جمیع منظمات الدولة إلى التعاون مع الحاكم والمنظمات الحكومیة األخرى والسلطات المحلیة في وضع     المادة التاسعة:
 كورونا المستجد وإصالح أضراره. وتنفیذ استراتیجیات وخطط لمواجھة األثر االقتصادي لتفشي مرض 

 
العاشرة: المادة     المادة  إلینوي،  14(7بموجب  في  الطوارئ  إدارة  قانون وكالة   ILCS 3305/7(14) (Section  20) من 

7(14) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS  3305/7)14  فإنھ یحظر في والیة ،((
إلینوي أثناء سریان ھذا اإلعالن رفع أسعار بیع السلع أو الخدمات، بما في ذلك اللوازم الطبیة ومعدات الوقایة واألدویة وغیرھا 

 من السلع المخصصة للمساعدة في الوقایة، أو العالج، أو التعافي من مرض كورونا المستجد.
 

ویمكن لھذا اإلعالن أن یسھل توفیر المعونات في حاالت طوارئ و/أو الكوارث الفیدرالیة إذا كان التقییم    :المادة الحادیة عشرة
 الكامل والشامل لألضرار یشیر إلى أن متطلبات تخطي األضرار الفعالة یتجاوز قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة. 

 
  



، والُمعِدل  5-15، المادة  15)، المادة  101(الجمعیة العامة    2135مجلس الشیوخ    ألغراض مشروع قانون   المادة الثانیة عشرة:
، أجد أن المخاوف المتعلقة بالصحة العامة في ھذا   1ILCS 120/7 (e) (4) 5لقانون االجتماعات المفتوحة، المادة الجدیدة  

 االجتماع العادي. اإلعالن تجعل من غیر الممكن حضور أكثر من خمسین شخص في مكان 
 

 یوًما.  30یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن ولمدة   المادة الثالثة عشر:
 
 
 

 إلینوي  لوالیة العظیم بالختم وختمتھ بتوقیعي أمھرتھ  فقد، تقدم ما على وإشھادًا
 

 بمدینة الكابیتول مبنى في  صدر
 الحادي الیوم ھذا في سبرینغفیلد
 ألفین  عام أیار/مایو  من  والثالثین
 واثنین مائتین وعام میالدیة وعشرین

 .إلینوي والیة تاریخ من
 
 
 
 

 الحاكم       سكرتیر الوالیة 

 
1 Senate Bill 2135 (101st General Assembly), Article 15, section 15-5, amending the Open Meetings Act, new 
section 5 ILCS 120/7(e)(4) 


