
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gubernatorialإعالن الحاكم للطوارئ (
Disaster Proclamation( 

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

 شخص من السكان،  26800شخص وحصدت أرواح أكثر من  1880000حیث أصابت أكثر من 
 

 حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، وحیث إن 
 

(كوفید   2019وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد    ھوحیث إن
)، وھو مرض تنفسي حاد جدید ینتشر انتشاًرا سریعًا عن طریق الجھاز التنفسي، أصبح العبء على السكان ومقدمي الرعایة  19

 ع أنحاء الوالیة عبئًا غیر مسبوق،الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمی
 

العالمیة في    وحیث الثاني    30أعلنت منظمة الصحة  المستجد یمثل حالة طوارئ   2020ینایر/كانون  أن وباء فیروس كورونا 
یشكل   19-أن مرض كوفید   2020ینایر    27صحیة عامة مقلقة عالمیًا، وأعلن وزیر الصحة والخدمات البشریة األمریكیة في  

 كارثة صحیة عامة، 
 

على أنھ جائحة عالمیة، كما أعلنت المنظمة   19تفشي كوفید    2020مارس/آذار    11یة في  صنفت منظمة الصحة العالم  وحیث
ملیون حالة وفاة   5,2ملیون حالة وما یقرب من    267عن وصول عدد الحاالت المؤكدة الُمصابة بھذا الفیروس حالیا إلى أكثر من  

 عالمیًا بسبب ھذا الفیروس،   
 

إال أن الفیروس استمر في االنتشار بسرعة مما یستدعي اتخاذ الحكومة   19حتواء كوفید  إنھ وبالرغم الجھود المبذولة ال  وحیث
 الفیدرالیة وحكومات الوالیات لتدابیر فعالة، 

 
فعالة في الوقایة من المرض، وال سیما المرض الحاد والوفاة، ولكن یظل ھناك عدد كبیر من  19لقاحات كوفید  وحیث إن

 كما أن بعض السكان ال یمكنھم تلقیھ بعد، ومن ضمنھم األطفال الصغار،السكان لم یتلقوا اللقاح 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق    2020مارس    9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في    وحیث إنني
 ، 19-منكوبة، وذلك لمواجھة انتشار فیروس كوفید

 
ة الطوارئ الوطنیة بموجب قانون روبرت تي. ستافورد لإلغاثة في حاالت الكوارث حال  2020مارس    13أعلن الرئیس في    وحیث

) مادتھ  في  الطوارئ  حاالت  في   Section 501(b) of the Robert T. Stafford Disaster Relief andوالمساعدة 
Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. 5121-5207) ("Stafford Actیس الذي   ، جمیع  ")  على  الوالیات ري 

 واألقالیم، ومن بینھا إلینوي، 
 

 Section 401 ofعن كارثة كبرى في إلینوي بموجب قانون ستافورد في مادتھ (  2020مارس    26أعلن الرئیس في    وحیث
the Stafford Act ،( 

 
بأن جمیع المقاطعات في    2020أبریل/نیسان    1في إلینوي، أعلنُت في    19إنني وبسبب االنتشار الھائل لفیروس كوفید    وحیث

 والیة إلینوي مناطق منكوبة،
 



وبسبب تفاقم انتشار الفیروس في إلینوي، وبسبب النقص الحاد في أسرة المستشفیات وأسرة غرف الطوارئ وأجھزة    وحیث إنني
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2020أبریل   30عي وعدم كفایة أماكن التحالیل، أعلنت في التنفس الصنا

 
في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة بسبب  19-إنني وبسبب االنتشار المستمر لفیروس كوفیدوحیث 

أن جمیع المقاطعات في والیة  2020مایو/أیار   29مل االختبارات، أعلنت في الفیروس، وبسبب الحاجة إلى زیادة القدرة على ع
 إلینوي مناطق منكوبة، 

 
في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة وبسبب    19-إنني وبسبب زیادة انتشار فیروس كوفیدوحیث  

  2020یونیو/حزیران    26قدمنا في مواجھة المرض، أعلنت في  الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على ت
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،

 
في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة وبسبب    19-إنني وبسبب تجدد انتشار فیروس كوفیدوحیث  

القدرة على إجراء   إلى زیادة  المرض، أعلنت مجددا في  الحاجة  یولیو/تموز    24االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة 
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2020

 
انتشار فیروس كوفیدوحیث   آثار صحیة واقتصادیة   19-إنني وبسبب تجدد  إلینوي، وما ترتب على ذلك من  مجددا في والیة 

أغسطس/آب   21دة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة المرض، أعلنت في  وبسبب الحاجة إلى زیا
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2020

 
انتشار فیروس كوفیدوحیث   آثار صحیة واقتصادیة   19-إنني وبسبب تجدد  إلینوي، وما ترتب على ذلك من  مجددا في والیة 

  2020سبتمبر  18حاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة المرض، أعلنت في وبسبب ال
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،

 
انتشار فیروس كوفیدوحیث   آثار صحیة واقتصادی  19-إنني وبسبب تجدد  إلینوي، وما ترتب على ذلك من  ة مجددا في والیة 

 2020أكتوبر    16وبسبب الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة المرض، أعلنت في  
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،

 
واقتصادیة وبسبب  في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة    19-إنني وبسبب زیادة انتشار فیروس كوفیدوحیث  

أن جمیع    2020نوفمبر    13الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة المرض، أعلنت في  
 المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،

 
ر صحیة واقتصادیة وبسبب في والیة إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثا 19-إنني وبسبب استمرار انتشار فیروس كوفیدوحیث 

أن جمیع    2020دیسمبر    11الحاجة إلى زیادة القدرة على إجراء االختبارات والحفاظ على تقدمنا في مواجھة المرض، أعلنُت في  
 المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،

 
إلینوي، وما ترتب ع  19-إنني وبسبب االنتشار المستمر والسریع لكوفید  وحیث لى ذلك من آثار صحیة واقتصادیة،  في والیة 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2021ینایر  8أعلنت في 
 

إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة،    19-إنني وبسبب االنتشار المستمر والسریع لكوفید  وحیث في والیة 
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2021فبرایر  5أعلنت في 

 
إلینوي، وما ترتب عل  19-إنني وبسبب االنتشار المستمر والسریع لكوفید  وحیث ى ذلك من آثار صحیة واقتصادیة،  في والیة 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2021مارس  5أعلنت في 
 

إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة،    19إنني وبسبب االنتشار المستمر والسریع لكوفید    وحیث في والیة 
 ة إلینوي مناطق منكوبة، أن جمیع المقاطعات في والی 2021أبریل  2أعلنت في 

 
إلینوي، وما ترتب على ذلك من آثار صحیة واقتصادیة،    19إنني وبسبب االنتشار المستمر والسریع لكوفید    وحیث في والیة 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2021أبریل  30أعلنت في 
لكوفید    وحیث المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة  ف  19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  ي والیة 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2021مایو  28مستمرة، أعلنت في 
 

لكوفید    وحیث المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2021یونیو  25في  مستمرة، أعلنت

 
لكوفید    وحیث المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2021یولیو  23مستمرة، أعلنت في 
 

لكوفید    حیثو المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 
أن   2021أغسطس    20مستمرة، وما زاد علیھا من خطر وضرر بظھور ساللة دلتا المتحورة من فیروس كورونا، أعلنت في  

 جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،
 



لكوفید    وحیث المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 
أن   2021سبتمبر    17مستمرة، وما زاد علیھا من خطر وضرر بظھور ساللة دلتا المتحورة من فیروس كورونا، أعلنت في  

 ،جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة
 

لكوفید    وحیث المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 
أن جمیع    2021أكتوبر    15مستمرة، وما زاد علیھا من خطر وضرر بظھور ساللة دلتا المتحورة من فیروس كورونا، أعلنت في  

 المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،
 

لكوفید    یثوح المستمر والسریع  االنتشار  آثار صحیة واقتصادیة    19إنني وبسبب  ذلك من  إلینوي، وما ترتب على  في والیة 
أن   2021نوفمبر    12مستمرة، وما زاد علیھا من خطر وضرر بظھور ساللة دلتا المتحورة من فیروس كورونا، أعلنت في  

 جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،
 

وظھور أدلة جدیدة، حدثت تغیرات متكررة في معلومات وتوجیھات    19-إنھ ومع تطور الظروف المحیطة بفیروس كوفید  وحیث
 الصحة العامة،  

 
، ومن أشكالھا آثاره الصحیة التي ال تؤثر فقط على الجھاز التنفسي ولكن  19-الطبیعة غیر المسبوقة لفیروس كوفید  وحیث إن

 والكلى واالستجابة المناعیة للجسم، جعلت من الصعب التنبؤ بتأثیرات الفیروس ومساره،  تؤثر على القلب والدماغ
 

إن ساللة "دلتا" المتحورة من فیروس كورونا أكثر فتًكا وأسرع انتشاًرا من السالالت المنتشرة السابقة وتشكل مخاطر    وحیث
 جسیمة جدیدة على الجھود المتواصلة لكبح انتشار الفیروس،

 
الفیروس،إ  وحیث من  السابقة  السالالت  من  أشد  مرًضا  تسبب  قد  المتحورة  "دلتا"  ساللة   ن 

 
) إلى أن ساللة دلتا تشكل اآلن تقریبًا جمیع حاالت سالالت  CDCتشیر تقدیرات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (وحیث 

 فیروس كورونا في الوالیات المتحدة،
 

أومیكرون المتحورة على أنھا ساللة خطرة ما دفع خبراء الصحة العامة إلى التأكید على ضرورة فرض تم تصنیف ساللة  وحیث  
 االحترازیة. 19تدابیر واحتیاطات كوفید 

 
إن التباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا البالغة في إبطاء ووقف  وحیث

 ،  19انتشار كوفید 

 1") توجیھاتھا اإلرشادیة لألفراد المتلقین لكامل التطعیم،CDCأصدرت مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ("وحیث 
أقدام، مع   6مشیرة فیھا إلى أنھ بإمكانھم إجراء العدید من األنشطة باألماكن المفتوحة دون ارتداء الكمامات أو التباعد بمسافة 

ي األماكن العامة المغلقة التي یزداد فیھا خطر العدوى وكذلك في حالة اإللزام بموجب قوانین أو  التوصیة بارتداء الكمامة ف
قواعد أو لوائح فیدرالیة أو خاصة بالوالیة أو محلیة أو قبلیة أو إقلیمیة، ومن ضمنھا توجیھات األعمال التجاریة وأماكن العمل 

 المحلیة،  
 

) تعید توصیاتھا بأن ارتداء األقنعة أو الكمامات القماشیة یحمي األفراد غیر المتلقین CDCإن مراكز مكافحة األمراض ( وحیث
 لكامل التطعیم من الفیروس،  

بالمدارس من الروضة حتى الثانویة التي   19للوقایة من كوفید  CDCبأن تتبع المدارس توجیھات  CDCتنصح مراكز وحیث 
 الجمیع للكمامات والتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحلیة لتحدید استراتیجیات الوقایة المطلوبة في مناطقھا،  توصي بارتداء

  19تستمر في توصیاتھا بأن تستمر مراكز الرعایة النھاریة في اتباع استراتیجیات الوقایة من كوفید  CDCإن مراكز  وحیث
 ماعي حتى بعد تلقي مقدمي خدمات الرعایة النھاریة وموظفیھم اللقاح، ومن ضمنھا ارتداء الكمامات والتباعد االجت

 
 أعراض الفیروس قد ال تظھر لدى بعض األشخاص المصابین بھ ومع ذلك قد تنتقل العدوى منھم إلى اآلخرین، وحیث إن

أوصت توجیھات الصحة العامة أن الحد من التقارب بین األفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم ودون المقیمین في منزل وحیث 
 ، 19واحد ھو احتیاط شدید األھمیة لكبح انتشار كوفید 

 Gubernatorial Disasterفي إلینوي طوال مدة إعالنات الحاكم للطوارئ ( 19وفي ظل انتشار فیروس كوفید  وحیث إنھ
Proclamations  فإن الظروف التي تُسبب الكارثة في جمیع أنحاء الوالیة تتغیر ومستمرة في التغیر مما یصعب التنبؤات (

 القاطعة بتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة،  
 

في 19-بفیروس كوفید حالة مؤكدة من اإلصابات  11في الوقت الذي أصدرت فیھ أول إعالن للكارثة، كانت ھناك  وحیث إنھ
 واحدة من مقاطعات إلینوي،  

 
، أو  Modernaو  Pfizerیعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم بعد مرور أسبوعین من أخذ الجرعة الثانیة بالنسبة للقاحات المعطاة على جرعتین مثل  1

كان مستوفیًا   .  وال یعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم إال إذاJohnson & Johnson’s Janssenبعد أسبوعین من أخذ اللقاح ذي الجرعة الوحیدة مثل 
 لھذه الشروط، وبصرف النظر عن العمر.



 مقاطعة،   102حالة في جمیع مقاطعات إلینوي البالغ عددھا  1880000عدد حاالت اإلصابة المؤكدة اآلن تجاوز  وحیث إن

 ، 2020مارس/آذار  17في إلینوي في  19-أعلن عن أول وفاة بسبب كوفید وحیث

 حالة وفاة،  26800ن في والیة إلینوي حتى اآل 19- تجاوز عدد وفیات كوفید وحیث

إنھ منذ اللحظات األولى، أشارت الدراسات إلى أن مقابل كل حالة إصابة مؤكدة توجد العدید من الحاالت غیر الُمكتشفة،  وحیث
دراك  بعضھا ألفراد ال یعانون من أي أعراض، مما یعني أنھ من الممكن أن ینقل ھؤالء األشخاص الفیروس إلى اآلخرین دون إ

 لذلك، 

في الوالیة مؤخًرا، واستمر الفیروس في عدوى الكثیر من األفراد وحصاد   19ازداد عدد اإلصابات الجدیدة بكوفید  وحیث
 الكثیر من أرواح سكان الوالیة كل یوم، 

على المقاطعات المزدحمة سكانیًا، وأن جمیع مناطق الوالیة ما زالت مھددة بخطر كبیر من   19ال تقتصر جائحة كوفید  وحیث
 الفیروس، 

 ،حتى في أقل المناطق اكتظاًظا بالسكان 19بدون اتخاذ االحتیاطات قد یتفاقم انتشار فیروس كوفید  وحیث إنھ

 حالة وفاة،  790000ملیون حالة إصابة وأكثر من  50تجاوز إجمالي عدد الحاالت في الوالیات المتحدة  وحیث

تینیة وما زال یؤثر علیھم بمعدالت مرتفعة بشكل  بحیاة سكان إلینوي من األصول اإلفریقیة والال  19-أودى فیروس كوفید وحیث
 مما یضخم التفاوتات والفوارق الصحیة بصورة كبیرة، -غیر متناسب 

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

واإلدارات الصحیة المحلیة وأنظمة إدارة الطوارئ من أجل تجنب النقص في  استجابةً لحاالت الطوارئ من قِبَل المستشفیات
 موارد المستشفیات وقدراتھا،

 
وفي ظل زیادة معدل إصابات الفیروس في والیة إلینوي، تزداد األزمة التي تواجھھا الوالیة وتتطلب استجابة فوریة   وحیث إنھ

یة الصحیة ومستجیبي الطوارئ على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة  ومتطورة لضمان قدرة المستشفیات والعاملین بالرعا
 لجمیع سكان والیة إلینوي وبطریقة تتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا والتي ال تزال قید التحدیث، 

ت وغیرھا من المرافق على  ومن أجل ضمان قدرة العاملین بالرعایة الصحیة وصفوف الدفاع األولى والمستشفیا وحیث إنھ
تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة الالزمة لجمیع سكان إلینوي، یجب أن یكون لدى الحكومة إمدادات كافیة، ومنھا معدات الوقایة  

 الشخصیة مثل األقنعة والكمامات وألبسة الوقایة والقفازات،  

لشخصیة والمخزونات الموجودة في مختلف مرافق الرعایة  تحتفظ والیة إلینوي بمخزون یدعم إمدادات معدات الوقایة ا  وحیث
 الصحیة،   

 
وفي ظل استمرار الوالیة في بذل قصارى جھدھا لتأمین معدات الوقایة الشخصیة، فإذا تعطلت ھذه الجھود أو  وحیث إنھ 

ة التنفس واألقنعة ، فإن الوالیة ستعاني من نقص خطیر في أجھز19واجھت إلینوي عجزا في مواجھة ارتفاع حاالت كوفید 
ونظارات الوقایة وأوقیة الوجھ والقفازات واأللبسة الوقائیة وغیرھا من معدات الحمایة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة  

 وصفوف الدفاع األولى،  
 

،  19بة بكوفید تستخدم والیة إلینوي نسبة كبیرة من أسرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة، وإذا ارتفعت حاالت اإلصا وحیث
 فقد تواجھ الوالیة نقًصا في موارد الرعایة الصحیة الحیویة، 

 
حدث نقص في أسّرة العنایة المركزة في عدة مناطق في أنحاء البلد نتیجة ساللة دلتا المتحورة كما تعرضت الكثیر من  وحیث

 مناطق والیة إلینوي أیًضا لنقص في أسرة العنایة المركزة نتیجة ھذه الساللة،  
 

 ،  19وفید ملیون عینة إجمالیة لفحص فیروس ك 40قامت والیة إلینوي باختبار أكثر من  وحیث
 

شخص من سكان إلینوي وإلحاق  26800في الخسارة الفادحة بوفاة أكثر من  19-وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفید وحیث إنھ
األذى بصحة عشرات اآلالف غیرھم، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة كبیرة وال تزال تھدد األمن المالي لعدد كبیر من األفراد 

 والشركات في أنحاء الدولة والوالیة،

 ملیون شخص في جمیع أنحاء البلد مطالبات إعانة البطالة منذ بدایة الجائحة،   80أكثر من  قدم وحیث

تستجیب ھیئة تأمین العمل في إلینوي لألزمة االقتصادیة بعدد من الطرق، من بینھا برنامج مساعدة البطالة أثناء الجائحة   وحیث
)PUA  ،( 

الجة األزمة االقتصادیة، ومن وسائلھا إنشاء برامج المساعدة مثل تعمل ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة على مع وحیث
 ،  19-برنامج ِمنح توقف األعمال للشركات التي تواجھ عقبات في العمل بسبب عملیات اإلغالق ذات الصلة بفیروس كوفید

 ،19ائحة كوفید تواصل العدید من الجھات التنفیذیة بالوالیة في تركیز أھم مواردھا على استمرار مواجھة ج وحیث



)  American Rescue Planإن الكثیر من ھیئات الوالیة سیكون لھا دور في إدارة صندوق خطة اإلنقاذ األمریكیة ( وحیث
 Coronavirus State and Localوصندوق تمویل اإلنعاش المالي للوالیات والمقاطعات المحلیة أثناء جائحة كورونا (

Fiscal Recovery Funds  ،على مدى األشھر القادمة ( 

أجبرت الجائحة ھیئة الزراعة بإلینوي على التوجھ لمعالجة آثار تفشي الفیروس على سلسلة إمداد الغذاء من خالل سن   وحیث
 قواعد تنظیمیة ورقابیة على منشآت اللحوم والدواجن ومنشآت إدارة الثروة الحیوانیة،

 
حیوانیة ھیئة الزراعة على تركیز مواردھا على العمل مع أصحاب مزارع الثروة أجبر تعطیل الجائحة لسوق الثروة ال وحیث

الحیوانیة ومنتجیھا لمواجھة مشاكل التخلص اآلمن والبیئي من الحیوانات النافقة من خالل رقابتھا وقواعدھا التنظیمیة بموجب  
 )، Dead Animal Disposal Actقانون التخلص من الحیوانات النافقة (

 
نظم ھیئة الزراعة وتراقب الكثیر من الصناعات األخرى المتضررة مباشرة من الجائحة ومنھا على سبیل المثال ال  ت وحیث

الحصر أجھزة المبیدات الحشریة ومالجئ الحیوانات ومتاجر الحیوانات األلیفة ومحطات الوقود، وأن الرقابة المستمرة 
من الوقت والموارد لوضع إجراءات جدیدة خاصة بإجراء عملیات  والصحیحة لھذه الصناعات یتطلب من الھیئة بذل مزید

 التفتیش والتدریب عن بعد،
 

) فرضت على الھیئة بذل المزید من  IDOAعلى القطاعات التابعة لھیئة الزراعة ( 19-اآلثار الضارة لجائحة كوفید وحیث إن
 ة المتعطلة،الوقت والموارد لتنظیم وإدارة تنفیذ برنامج إغاثة األعمال التجاری

 
یھددان استمراریة األعمال التجاریة   19-الخسائر االقتصادیة وانعدام األمن المالي الناجم عن جائحة فیروس كوفید وحیث إن

والحصول على السكن والرعایة الطبیة والغذاء وغیرھا من الموارد الحرجة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسالمة  
 السكان، 

عطلت المدارس أیًضا بشكل استثنائي وأن من بین أھم أولویات الوالیة ضمان قدرة الطالب على تلقي الجائحة قد  وحیث إن
 التعلیم المناسب وقدرة المدارس على تھیئة البیئة اآلمنة للطالب والمعلمین والمجتمعات، 

ة واالقتصادیة الحالیة التي ستؤثر واآلثار الصحی 19-ولما كان ما سبق، وبالنظر إلى االنتشار السریع لفیروس كوفید وحیث إنھ
  19-على الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، فإن الظروف الراھنة في والیة إلینوي المحیطة بانتشار كوفید

 Illinoisمن قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 4تشكل حالة طوارئ وبائیة وحالة طوارئ صحیة عامة بموجب المادة 
Emergency Management Agency Act    ،( 

فإن الضغط المستمر على موارد المستشفیات، والنقص المحتمل في ھذه الموارد في حالة حدوث   وحیث إنھ وبناء على ما تقدم،
زیادة في العدوى والحاجة الماسة لزیادة شراء معدات الوقایة الشخصیة وتوزیعھا باإلضافة إلى توسیع قدرات اختبارات فیروس  

 Section 4 ofقانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (  تشكل حالة طوارئ صحیة عامة بموجب المادة الرابعة من  19-كوفید
the Illinois Emergency Management Agency Act ،( 

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

على تقدیم الرعایة الصحیة الالزمة لخدمة المرضى والحفاظ على صحة    موارد إضافیة من الحكومة لضمان قدرة نظامنا الصحي 
 وسالمة سكان الوالیة وتأمین الرعایة الطبیة لھم،  

 
المزید من    وحیث إن للحد من  بالنسبة لألفراد والشركات في محاولة  الوالیة في تسھیل تعافي االقتصاد  ھذا اإلعالن سیساعد 

 ، 19العواقب المدمرة لعدم االستقرار االقتصادي بسبب فیروس كوفید  
 

إلینوي على تنسیق موارد الوالیة والموا  وحیث إن الفیدرالیة شاملة المواد  ھذا اإلعالن سوف یساعد الھیئات الحكومیة في  رد 
ومعدات الحمایة الشخصیة واألدویة في محاولة لدعم استجابة حكومة الوالیة وكذلك استجابة الحكومات    19-الالزمة الختبار كوفید

 المحلیة لحالة الطوارئ الصحیة العامة الراھنة، 
 

تمویالت اإلنعاش االقتصادي المقدمة من الوالیة    ھذا اإلعالن سیساعد الجھات الحكومیة بوالیة إلینوي على تنسیق  وحیث إن
 والحكومة الفیدرالیة،  

 
(   وحیث الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  بموجب  قانونیًا  مبرًرا  الظروف  ھذه   Illinois Emergencyتعطي 

Management Agency Act ،إلعالن حالة الطوارئ مجددًا ( 
 

) على أن "یكون Illinois Constitution, in Article V, Section 8في مادتھ الخامسة (ینص دستور والیة إلینوي  وحیث
الرئیسي من   الغرض  أن  دیباجتھ على  في  للقوانین"، وینص  األمین  التنفیذ  العلیا، ویكون مسؤوًال عن  التنفیذیة  السلطة  للحاكم 

 الدستور ھو "أن یكفل الدستور الصحة والسالمة والرفاه للشعب"، 
 

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

 
األولى:  (   المادة  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  أحكام   Section 7 of the Illinoisبموجب 

Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7  أرى أن ھناك كارثة قائمة بوالیة إلینوي وأعلن على (
الطوارئ   سلطات  جمیع  بممارسة  الحاكم  اإلعالن  ھذا  ویفوض  منكوبة.  مناطق  الوالیة  في  المقاطعات  جمیع  التحدید  وجھ 



إد قانون ھیئة  السابعة من  المادة  بإلینوي (المنصوص علیھا في  الطوارئ   Section 7 of the Illinois Emergencyارة 
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7 ومنھا على سبیل المثال ال الحصر سلطات الطوارئ المحددة المبینة (

 أدناه. 
 

بشأن التخطیط لحالة الطوارئ    نوجھ ھیئة الصحة العامة وھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي بالتنسیق فیما بینھما   المادة الثانیة:
 الصحیة العامة الراھنة واالستجابة لھا.

 
نوجھ ھیئة الصحة العامة في إلینوي أیًضا إلى التعاون مع الحاكم والھیئات الحكومیة األخرى والسلطات المحلیة،     المادة الثالثة:

لخطط الھادفة إلى حمایة الصحة العامة المتعلقة بحالة ومن بینھا سلطات الصحة العامة المحلیة، في وضع وتنفیذ االستراتیجیات وا
 الطوارئ الصحیة العامة الراھنة. 

 
نوجھ ھیئة إدارة الطوارئ إلى تنفیذ خطة عملیات الطوارئ بالوالیة لتنسیق موارد الوالیة لدعم الحكومات المحلیة     المادة الرابعة:

 في عملیات مواجھة الطوارئ وتخطي أضرارھا. 
 

للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ األخرى على النحو الذي    امسة:المادة الخ 
)، تعلق أحكام قانون  Illinois Emergency Management Agency Actیجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 

التي قد تمنع بأي حال من األحوال أو تُعوق أو تؤخر اإلجراءات  )  Illinois Procurement Codeالمشتریات في إلینوي ( 
اإلجراءات   اتخاذ  لزم األمر  إذا  للحاكم  الفیدرالي.  ویجوز  القانون  یتعارض مع  الذي ال  الحد  إلى  الكارثة  للتعامل مع  الالزمة 

 Section 7(1) ofرة الطوارئ في إلینوي (التنفیذیة المناسبة لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى، وفقا لقانون ھیئة إدا
the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1 .(( 

 
 Section 7(3) of the Illinois Emergencyبمقتضى قانون ھیئة إدارة الطوارئ في مادتھ السابعة (   المادة السادسة:

Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3 یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أن ((
التعامل مع   أو تسھیل خطط  تنفیذ  لھا لغرض  التابعة  الوحدات  أو  الوالیة  إدارات وھیئات  أو مھام  أو موظفي  یحول توجیھات 

 الطوارئ. 
 

السابعة: الر   المادة  وإدارة  التأمینات  وھیئة  العامة  الصحة  ھیئة  إصدار  نوجھ  إلى  إلینوي  في  األسرة  الصحیة وخدمات  عایة 
كوفید الختبار  المواطنین  من خضوع  للتأكد  االقتضاء  عند  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  مواجھة    19-التوصیات  عدم  وضمان 

 . 19-المواطنین عوائق مالیة من أجل الحصول على خدمات الفحوصات التشخیصیة والعالجیة لفیروس كوفید
 

نوجھ مجلس التعلیم في والیة إلینوي إلى االلتزام بتقدیم التوصیات واتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب اللزوم لتالفي     منة:المادة الثا
التعلم   استخدام  دون  تحول  عقبات  أي  على  التغلب  ومواصلة  الراھنة  العامة  الصحیة  بالطوارئ  تتعلق  التعلیم  على  آثار  أي 

 ,Illinois School Codeحسبما ھو وارد في قانون المدارس في إلینوي في مادتیھ ( اإللكتروني أثناء سریان ھذا اإلعالن  
105 ILCS 5/1-1 et. seq .(  

 
نوجھ جمیع الھیئات الحكومیة إلى التعاون مع الحاكم والجھات الحكومیة األخرى والسلطات المحلیة في وضع     المادة التاسعة:

 ر االقتصادیة الناتجة عن الطوارئ الصحیة العامة الراھنة والتعافي منھا. وتنفیذ االستراتیجیات والخطط لمواجھة اآلثا
 

 Section 7(14) of the Illinois Emergencyبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي في مادتھ (   المادة العاشرة:
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(14عار بیع السلع أو الخدمات  )) یحظر أثناء سریان ھذا اإلعالن رفع أس

اللوازم الطبیة ومعدات الوقایة واألدویة وغیرھا من السلع المخصصة للمساعدة في الوقایة أو   إلینوي، والتي تشمل  في والیة 
 .19-العالج أو التعافي من مرض كوفید

 
ا من اإلدارة الفیدرالیة إذا تبین بعد یساعد ھذا اإلعالن في طلب مساعدة الطوارئ أو الكوارث أو كالھم   المادة الحادیة عشرة: 

 إجراء تقییم كامل وشامل لألضرار أن التعافي المطلوب یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة.
 

  



 یوًما.  30یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن ولمدة    المادة الثانیة عشرة:
 
 
 
 

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

 

صدر في الكابیتول بمدینة سبرینغفیلد 
في ھذا الیوم الموافق العاشر من  

شھر دیسمبر من العام ألفین وواحد 
وعشرین میالدیة والعام مائتین 
 وثالثة من تاریخ والیة إلینوي. 

 
 
 
 
 

 الحاكم       سكرتیر الوالیة 


