
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72-2020األمر التنفیذي          2020نوفمبر/تشرین الثاني،  13
 

 19-األمر التنفیذي بشأن مواجھة كوفید
 ) 68رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
إلینوي في فترة زمنیة  وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة  19-مرض كوفیدحیث إن 

قصیرة، وما زال ینتشر مما یستدعى إصدار توجیھات جدیدة وأكثر صرامة من قبل مسؤولي الصحة العامة على المستوى  
 الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي واتخاذ التدابیر الالزمة لمواجھة تفاقم الكارثة الصحیة العامة، 

ر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي، كما أن العدوى قد تنتقل من  یمكنھ أن ینتش 19-فیروس كوفید وحیث إن 
 األشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض إلى اآلخرین وال یوجد حالیًا عالج أو لقاح فعال للفیروس، 

ظام الرعایة الصحیة  ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نوحیث إنني 
لدینا على خدمة المرضى، رأیت ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة لكبح وإیقاف انتشار 

 الفیروس، 

قد تسبب في آثار اقتصادیة جسیمة، منھا فقدان الدخل واألجور، مما یھدد باإلضرار باألمن المالي  19-فیروس كوفیدوحیث إن 
 كان إلینوي،للكثیر من س

 Article IX of theدعاوى الطرد من العقارات السكنیة ینظمھا قانون اإلجراءات المدنیة في إلینوي في مواده (وحیث إن 
Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/9-101 et seq ،( 

ضمان بقاء المواطنین في منازلھم  الطرد من المسكن یتعارض مع مصلحة الحفاظ على الصحة العامة المتمثلة فيوحیث إن  
 أثناء ھذه األزمة الصحیة العامة، 

أوصت توجیھات الصحة العامة أن الحد من التقارب بین األفراد دون المقیمین في منزل واحد ھو إجراء شدید األھمیة  وحیث 
 ، 19-لكبح انتشار كوفید

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

  اإلیقاف المؤقت لدعاوى الطرد من المسكن یجنبنا زیادة االختالط الناتج عن طرد الناس من مساكنھم بتنفیذ من ضباطوحیث إن  
إنفاذ القانون أو موظفي القضاء أو مالكي العقارات أو االنتقال من مسكن مؤقت أو عن طریق األصدقاء أو األقارب الذین 

 یوفرون مسكنا مؤقتا باإلضافة إلى من یُجبرون على التشرد، واالختالط بسبب البحث عن المالجئ واإلقامة فیھا،

إلیقاف المؤقت لدعاوى الطرد من المسكن یحد أیضا من انتشاره في من خالل ا 19-منع انتشار فیروس كوفیدوحیث إن 
 المجتمع ككل، 

الذي أمرت فیھ جمیع ضباط إنفاذ القانون على مستوى  10-2020األمر التنفیذي  2020مارس  20أصدرت أنا في وحیث 
  الوالیة والمقاطعات والمناطق المحلیة بإیقاف تنفیذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة،

جزئیًا ألن الطوارئ الصحیة العامة المستمرة استلزمت  30-2020األمر التنفیذي  2020أبریل  23أصدرت أنا في وحیث 
 المزید من اإلجراءات لمنع رفع دعاوى الطرد من المسكن،  

أحكام   الستمرار حظر تنفیذ 30-2020الذي عدل األمر  33-2020األمر التنفیذي  2020أبریل  30أصدرت أنا في وحیث 
 الطرد من المسكن، 

تم تمدید حظر رفع دعاوى الطرد من المسكن ومنع تنفیذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة حسب األمر التنفیذي وحیث 
 ، وذلك بموجب أوامر تنفیذیة الحقة،  2020-33



 

المتوقعة على الناس في جمیع  وزیادتھ الكبیرة واآلثار الصحیة واالقتصادیة 19-ونظرا الستمرار انتشار كوفید وحیث إنني
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،   2020نوفمبر  13أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

في الوالیة على مدار األسابیع الماضیة واستمر الفیروس في عدوى   19ارتفع عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید وحیث 
 اآلالف من األفراد وحصاد الكثیر من أرواح سكان الوالیة كل یوم، 

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

 ،  2020نوفمبر   13جمیع مناطق الوالیة ھذه التدابیر اإلضافیة بدءا من  طبقتوحیث 

نجحت االحتیاطات التي اتخذھا في السابق سكان الوالیة في تقلیل إصابات ووفیات الفیروس، إال أن عدد اإلصابات عاد  وحیث 
 فع وتفاقم مجددًا في أنحاء الوالیة،  وارت

ونظرا إلدراكنا الستمرار الحاجة إلى إجراءات كبح انتشار الفیروس، أمرنا أن یمدد ھذا األمر التنفیذي حظر رفع  وحیث إننا 
دعاوى الطرد من العقارات السكنیة ومنع تنفیذ أحكامھا بضمانات إضافیة ترمي إلى تحقیق التوازن بین حقوق كل من  

 مستأجرین وأصحاب العقارات في جمیع أنحاء الوالیة، ال

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة  بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(2), 7(8), 7(10), and 7(12) of the Illinois Emergencyالطوارئ في إلینوي في مواده (

Management Agency Act, 20 ILCS 3305  ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة بالوالیة، أصدرت ،(
 :2020نوفمبر،  13األمر التالي الذي یسري اعتبارا من 

 المادة األولى: تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تُعّرف المصطلحات التالیة على النحو المبین أدناه: 

)a(  المكفول" یقصد بھ أي مستأجر أو مستأجر من الباطن أو ساكن من سكان العقارات السكنیة یقدم لمؤجر "الشخص
مسكنھ أو مالك عقاره السكني أو أي شخص أو كیان آخر لھ حق رفع دعوى طرد من السكن أو دعوى إعادة الحیازة  

 إقرارا تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین یقر فیھ بأي مما یلي: 
 198000(أو أقل من  2020دوالر دخال سنویا للعام المیالدي  99000یتوقع أن ال یكسب أكثر من  ) أنھ1( .1

إلى    2019) أو أنھ لم یُلَزم بتقدیم أي إقرارات للدخل في 2دوالر في حالة تقدیم إقرار ضریبي مشترك)، (
من   2001ب المادة ) أو استلم أموال إعانة الضرر االقتصادي بموج3ھیئة ضرائب الدخل األمریكیة (

 )، CARES Actقانون كیرز (
  19-عدم قدرتھ على دفع كامل اإلیجار أو مصاریف السكن بسبب ضائقة مالیة ناتجة عن جائحة كوفید .2

ألسباب منھا على سبیل المثال ال الحصر فقدان معظم الدخل أو فقدان ساعات عمل أو أجور أو زیادة 
 باشر ھو الجائحة،   المصروفات الخاصة التي یكون سببھا الم

أنھ یبذل قصارى جھده لسداد مدفوعات جزئیة في موعد االستحقاق تكون قریبة من كامل مبلغ اإلیجار   .3
 ألقصى درجة تسمح بھا ظروفھ، مع األخذ في االعتبار المصروفات األخرى غیر التقدیریة،

في تجمعات جدیدة أو أماكن   أو إجباره على العیش في مساكن قریبة  -احتمال أن یؤدي الطرد إلى تشرده  .4
 وذلك ألنھ لیس لدیھ مسكن آخر متوفر. -السكن المشترك 

)b(   أو أي إقرار مماثل تحت طائلة عقوبة) اإلقرار" یقصد بھ نموذج اإلقرار الذي توفره ھیئة تنمیة اإلسكان في إلینوي"
لسكنیة المكفولین بموجب ھذا األمر الحنث بالیمین) الذي یجوز للمستأجرین أو مستأجري الباطن أو سكان العقارات ا

التنفیذي استخدامھ للجوء إلى حمایة ھذا األمر التنفیذي. یجب على كل مؤجر أو مالك عقار سكني أو أي شخص أو 
كیان آخر لھ حق رفع دعوى طرد من السكن أو دعوى إعادة حیازة أن یقدم للمستأجر أو مستأجر الباطن أو الساكن  

ى للطرد من المسكن یشمل دون أن یقتصر على إخطار المستأجر قبل إصدار إشعار إنھاء  إخطارا قبل رفع أي دعو
 اتفاقیة اإلیجار.  

)c(   المصروفات الخاصة" تشمل دون أن تقتصر على الغذاء والمرافق ونفقات الھاتف واإلنترنت ومستلزمات المدارس"
 ت شاملة مدفوعات وتأمینات السیارات. والمالبس الشتویة والنفقات الصحیة ورعایة األطفال ونفقات المواصال

 ILCS 5/9-101 735المادة الثانیة: ال یجوز ألي شخص أو كیان رفع دعوى لطرد شخص مكفول بموجب أو بحكم المادتین (
et seq. من قوانین إلینوي ما لم یشكل ھذا المستأجر تھدیدا مباشرا على صحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطرا (

 مباشرا وجسیما على العقار. 

المادة الثالثة: نوجھ جمیع ضباط إنفاذ القانون التابعین لحكومة الوالیة أو الدولة أو الحكومات المحلیة في والیة إلینوي بإیقاف  
یذ أحكام الطرد من العقارات السكنیة ما لم یثبت أن المستأجر أو المستأجر من الباطن أو الساكن یشكل تھدیدا مباشرا على تنف

 صحة وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطرا مباشرا وجسیما على العقار.  

ألي شخص من التزامھ بدفع اإلیجار أو من االمتثال  المادة الرابعة: ال یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أنھ إعفاء 
 ألي التزام آخر علیھ بموجب أي عقد من عقود اإلیجار. 

المادة الخامسة: إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل  
آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بدون  أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم 

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



 

 

        ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
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