
 
 
 
 
 
 
 2020-46األمر التنفیذي        2020یولیو/تموز،  9
 

 في إلینوي 2020) بتدعیم جھود التعداد السكاني الشامل لعام 2019( 10تعدیل األمر التنفیذي 

 

 ) قد أسس مكتب التعداد السكاني تابعًا لھیئة الخدمات البشریة في إلینوي ("مكتب التعداد2019( 10األمر التنفیذي حیث إن 
 )،2019( 10) قد عدل األمر التنفیذي 2020( 1السكاني") واللجنة االستشاریة للتعداد السكاني ("اللجنة") وأن األمر التنفیذي 

في والیة  2020مكتب التعداد السكاني واللجنة قد تأسسا للمساعدة في ضمان إتمام ودقة إحصاء التعداد السكاني لعام وحیث إن 
 إلینوي،

 2020مكتب التعداد السكاني األمریكي جمیع العملیات المیدانیة من مارس/ آذار علق  19وبسبب جائحة كورونا وحیث إنھ 
على األقل في إطار جھود حمایة صحة وسالمة موظفي مكتب التعداد السكاني األمریكي وعامة  2020یونیو/حزیران  1حتى 

 الناس، 

مكتب التعداد السكاني األمریكي الموعد النھائي التعداد السكاني، مدد  وتأخر عملیات 19وبسبب جائحة كورونا وحیث إنھ 
 2020أكتوبر/تشرین األول  31إلى  2020یولیو/تموز  31من  2020لجمع البیانات المیدانیة واالستجابة الذاتیة لتعداد 

 للمساعدة في ضمان إتمام ودقة إحصاءات التعداد، 

حاكم إلینوي، بمقتضى السلطة التنفیذیة المخولة لي بموجب المادة الخامسة من دستور  أمرت أنا جیھ بي بریتزكروبناء علیھ، 
) 2019( 10) بتعدیل آخر لألمر التنفیذي Article V of the Constitution of the State of Illinoisوالیة إلینوي (

 على النحو التالي: 
 

I.  اللجنة االستشاریة للتعداد السكاني 
 

، تستمر اللجنة 19بسبب جائحة كورونا  2020في ضوء تمدید مكتب التعداد السكاني األمریكي للموعد النھائي لتعداد 
القیام بدور المجلس االستشاري لمكتب التعداد السكاني في ھیئة الخدمات البشریة في إلینوي االستشاریة للتعداد السكاني في 

تعداد السكاني إللینوي خالل إجراء عملیات التعداد. تستمر اللجنة في القیام بدور للمساعدة في ضمان إتمام ودقة إحصاء ال
ویتم إنھاء أعمالھا وحلھا  2020المجلس االستشاري وعقد االجتماعات، حسبما تراه ضروریًا، حتى نھایة دیسمبر/كانون األول 

 . 2020دیسمبر/كانون األول  31بتاریخ 
 

II.  شرط االستثناء 
في ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون أو الئحة فیدرالیة أو خاصة بالوالیة. ال یغیر أي نص ال یفسر أي نص 

في ھذا األمر التنفیذي أو یؤثر على السلطات القانونیة القائمة ألي ھیئة من ھیئات الوالیة أو یفسر على أنھ إعادة تكلیف أو 
 إعادة ھیكلة ألي جھة.

 
III.  السابقة األوامر التنفیذیة 

 
 یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق آخر.

 
IV.  استقاللیة النصوص 

 
إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي من أي محكمة ذات اختصاص فال یؤثر ھذا البطالن على النفاذ 

 التنفیذي أحكام مستقلة.والسریان الكاملین لبقیة األحكام. فأحكام ھذا األمر 
 

V. تاریخ النفاذ 
 

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.
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 جیھ بي بریتزكر، الحاكم       
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