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 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
  COVID)-19بشأن فیروس كورونا المستجد 32األمر التنفیذي رقم (

 

) بسرعة في جمیع أنحاء إلینوي في فترة زمنیة قصیرة ، مما COVID-19( 2019انتشر مرض كورونا فیروس وحیث 
یستدعي توجیًھا صارًما من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والوالئیین والمحلیین واتخاذ تدابیر مھمة لالستجابة لكارثة 

 الصحة العامة المتزایدة ؛  

ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض  19فیروس كورونا  وحیث إن
 اإلنفلونزا،

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث إنني
)) لمواجھة تفشي مرض First Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (إعالن الحاكم للكوارث األول (

 ،19فیروس كورونا 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020أبریل  1الیة إلینوي، في وحیث إنني أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم و
)) لمواجھة تفشي مرض Second Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (إعالن الحاكم للكوارث الثاني (

 ،2020, 1فیروس كورونا 

وما یترتب على ذلك من آثار صحیة في   COVID-19، بسبب االنتشار المستمر المتوقع لـ  2020أبریل  30أنھ في وحیث 
جمیع أنحاء الدولة ، باإلضافة إلى الحاجة إلى معالجة النقص المحتمل في أسرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة والمراوح 

ن الكوارث  وأجھزة الوقایة الشخصیة و مواد الختبار الفیروس ، أعلنت جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كارثة (إعال
 the Third Gubernatorialالثالث للحكام، وإلى جانب اإلعالنین األول والثاني حول الكوارث، إعالنات الكوارث للحاكم) (

Disaster Proclamation, and, together with the First and Second Gubernatorial Disaster 
Proclamations, the Gubernatorial Disaster Proclamations ، ؛ و ( 

   ILCS 705/15-25(a) 410أن قانون تنظیم وضریبة القنب ، حیث 
(Cannabis Regulation and Tax Act, 410 ILCS 705/15-25(a))  یتطلب من إدارة التنظیم المالي والمھني ،

؛ و 2020مایو  1لول ترخیص منظمة صرف مشروط لالستخدام للبالغین بح 75) إصدار ما یصل إلى IDFPRبوالیة إلینوي (
، 
 

 ,ILCS 705/15-5 et. seq. (Cannabis Regulation and Tax Act 410أن قانون تنظیم وضریبة القنب،  وحیث
410 ILCS 705/15-5 et. seq ،410.), وقانون االستخدام الرحیم لبرنامج القنب الطبیة ILCS 130 

(Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act, 410 ILCS 130) تتطلب أیضا من الـ ,IDFPR 
إصدار بطاقة تعریف لوكیل تنظیم توزیع القنب الطبي أو البالغ ضمن أطر زمنیة محددة، وتتطلب من وكیل تنظیم توزیع القنب 

 الطبي أو البالغ  الحصول على بطاقة ھویة وكیل منظمة التوزیع  قبل بدء العمل في المستوصف؛ و
 

یلزم سكان إلینوي بالبقاء في منازلھم باستثناء الخروج لعمل األنشطة الضروریة والمھام  32-2020األمر التنفیذي ث إن وحی
 الحكومیة األساسیة واألعمال التجاریة والعملیات األساسیة؛

 
 -ILCS 705 / 1 401أنمستوصفات القنب الطبیة واستخدام البالغین مرخصة بموجب قانون تنظیم وضرائب القنب ، وحیث 

(Cannabis Regulation and Tax Act, 401 ILCS 1-1/705-1)  ھي أعمال وعملیات أساسیة ألغراض األمر
 ؛ و ، 32-2020التنفیذي 

 
  75على إصدار  IDFPRإلى حدوث تأخیرات في عملیة مراجعة التطبیق وأثر على قدرة  COVID-19أدى اندالع وحیث 

، وإصدار بطاقات ھویة وكیل المنظمة الطبیة  2020مایو  1ترخیًصا مشروًطا لتوزیع استخدام البالغین المشروط بحلول 
 واستخدام البالغین في توزیع القنب في وقت مناسب؛ 

 
وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ، بناء علیھ

)Sections 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305:أمرت بما یلي ،( 



  
خالف ذلك عن تاریخ جدید في موعد ال  IDFPRأثناء فترة إعالن الكوارث في الوالیة، أو حتى أن تعلن   المادة األولى.

ما  IDFPR، یتم تعلیق شرط أن تصدر  a-ILCS 705/15410)25(وفقًا لـ یتجاوز إنھاء إعالنات الكوارث لمنصب الحاكم،
ال یتم تعلیق ھذا الحكم القانوني إال فیما   .2020مایو  1ترخیًصا لمؤسسة صرف استخدام مشروط للبالغین قبل  75یصل إلى 

تقدیم إشعار للعامة بتاریخ إصدار ھذه   IDFPR.  یجب على 2020مایو  1یتعلق بشرط إصدار ھذه التراخیص بحلول 
 التراخیص. 

 
 ILCS 410المادة الثانیة. خالل مدة إعالنات الكوارث الحاكمة ، یتم تعلیق األحكام التالیة من قانون تنظیم وضرائب القنب ، 

705 (Cannabis Regulation and Tax Act, 410 ILCS 705 ، 410)، وقانون برنامج تعاطي القنب الطبي ILCS 
130 (Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act, 410 ILCS 130 واللوائح التنفیذیة بموجب ،(

 ھذا على النحو التالي:  
 
a.  یتم تعلیق المتطلبات التي توافق علیھاIDFPR  أو ترفضھا وفقا لطلب استخدام بطاقة تعریف لوكیل توزیع القنب

أو طلب التجدید یوًما من استالم الطلب الكامل  30الطبي او للبالغین في منظمة توزیع القنب في غضون 
یوم عمل من الموافقة على الطلب أو  15وإصدار بطاقة تعریف وكیل المنظمة إلى وكیل مؤھل في غضون 

 ؛ و ، ILCS 705 / 15-40 (a) 410و  ILCS 130/120 (a) 410التجدید وفقًا لـ 
 

b.  یتم تعلیق شرط وجوب حصول وكیل تنظیم استخدام القنب للبالغین على بطاقة تعریف وكیل منIDFPR  قبل
، شریطة أن   ILCS 705 / 15-40 (a) 410و  ILCS 130/120 (a) 410ل بدء العمل في المستوصف وفقًا 

قبل بدء  IDFPRبًا كامالً إلى أن وكیل التنظیم قد قدم طل IDFPRیتلقى وكیل منظمة التوزیع تأكیدًا كتابیًا من 
 العمل في المستوصف ؛ و ، 

 
c.  یتم تعلیق المتطلبات التي یجب أن یبقي عامل تنظیم توزیع القنب الطبي أو للبالغین  بطاقة ھویة الوكیل مرئیة في

، ILCS 705/15-40(b) 410و  ILCS 130/210(b) 410جمیع األوقات عند التواجد في المستوصف وفقًا لـ
بأن وكیل منظمة التوزیع قد قدم   IDFPRأن یكون وكیل منظمة التوزیع قد حصل على تأكید كتابي من شریطة 

 قبل بدء العمل في المستوصف ؛ و ،  IDFPRطلبًا كامالً إلى 
 

d.  یتم تعلیق الشرط أن یضمن منظمة التوزیع الستخدام البالغین أن یكون لكل وكیل لدى منظمة التوزیع بطاقة ھویة
، ولكن ھذا  ILCS 705/15-65(d) 410الوكیل الحالي في حوزتھم عندما یكون الوكیل في المستوصف وفًقا لـ  

 ) من ھذا القسم ؛ و ،c) و (bوزیع للفقرتین (معلق على وجوب تأكد الجھة المستغلة من امتثال وكیل منظمة الت
 

e.  یتم تعلیق الشروط التي تجعل أحد وكالء منظمة التوزیع لالستعمال الطبي أو لبالغین  یدخل رقمھم الخاص
 Ill. Admin. Code 68تسجیل الوكیل في نظام الوالیة للتحقق عند إجراء عملیة بیع وفقاً لـ 

1290.430(d)(6)(A) و)b)(5)(A(1290.431و , ILCS 705/15-85(a)(4)(i) 410   شریطة أن یدخل
وكیل منظمة التوزیع المعلومات الالزمة في نظام الوالیة للتحقق لتتبع ھویة الوكیل الذي قام بالبیع واالحتفاظ 

 بھا؛ و
 

f. ) وال تنطبق األجزاءb) من خالل (c من ھذا القسم على الموظف الرئیسي لمنظمة التوزیع، على النحو المحدد (
 .ILCS 705/15-95 410، أو وكیل مسؤول، على النحو المطلوب في ILCS 705/1-10 410في 

  
مة المادة الثالثة. إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محك

ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون  
 الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 

        _____________________________ 
 جیھ بي بریتزكر         
 

 2020أبریل،  30صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أبریل،  30مقدم من سكرتیر الوالیة في 


