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 57-2020األمر التنفیذي 
 . )53رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید 

 
جائحة تسببت في مرض غیر عادي وتسببت في خسائر في األرواح،    ، واجھت والیة إلینوي2020منذ أوائل مارس/آذار    حیث إنھ

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصدت أرواح اآلالف من السكان؛  293,000حیث أصابت أكثر من 

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

 Gubernatorial Disasterفي إلینوي طوال مدة إعالنات الحاكم للكوارث (  19-وفي ظل انتشار فیروس كوفیدوحیث 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؛ 

الوالیة    واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء19-ونظرا لالنتشار المستمر لفیروس كوفید  وحیث إنني
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة؛  2020سبتمبر/أیلول  18خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

) Cannabis Regulation and Tax Act, 410 ILCS  705/15-5ینص قانون تنظیم وضرائب القنب في مادتھ ( وحیث  
 Compassionate Use of Medical Cannabis Programالطبي (وما تلیھا وقانون برنامج االستخدام الرحیم للقنب  

Act, 410 ILCS  130 على إلزام وزارة الزراعة (الوزارة) من خالل إدارة شرطة الوالیة بإجراء تحریات عن وكالء مراكز (
ة في جمیع األوقات  زراعة القنب المتقدمین بطلبات الحصول على بطاقة وكیل مركز زارعة القنب، على أن تكون البطاقة محمول

 داخل أرض المركز الزراعي وأثناء نقل القنب الطبي إلى إحدى مؤسسات التوزیع المعتمدة؛

) وقانون برنامج االستخدام الرحیم للقنب Cannabis Regulation and Tax Actینص قانون تنظیم وضرائب القنب (  وحیث
) على إلزام الوزارة بإصدار موافقتھا أو رفضھا  Compassionate Use of Medical Cannabis Program Actالطبي (

یوما من تاریخ استالم   30لطلبات الحصول على بطاقة وكیل مركز زراعة القنب الطبي أو القنب الستعمال البالغین في خالل  
عمل من تاریخ  یوم    15الطلب الجدید أو طلب التجدید المستوفى وإصدار بطاقة التعریف للوكیل المستوفي للشروط في خالل  

 الموافقة على الطلب؛ 

 في تأخر عملیات التحري وصعّبت على الوزارة إصدار بطاقات وكالء زراعة القنب في أوانھا؛  19-تسببت جائحة كوفید وحیث

، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي في مادتھ ، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینويبناء علیھ
)ections 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCSS 3305 :أمرت بما یلي ،( 

یعلق حكم إلزام التحري عن المتقدمین للحصول على بطاقة وكیل مركز زراعة القنب الطبي أو القنب الستعمال  المادة األولى:
)) من قوانین إلینوي، شریطة أن یثبت  ILCS 705/20-40(b) and 410 ILCS 130/95(b 410البالغین وفقا للمادتین (



دم مجموعة كاملة من بصمات األصابع لشرطة الوالیة بغیة  مقدم الطلب إلى الوزارة في طلبھ للحصول على البطاقة أنھ ق
 استصدار صحیفة سجلھ الجنائي من حكومة الوالیة والحكومة الفیدرالیة. 

یعلق حكم إلزام وكیل مركز زراعة القنب الطبي أو القنب الستعمال البالغین بحمل بطاقة الوكیل في جمیع  المادة الثانیة:
)) من  ILCS 130/100(b) and 410 ILCS 705/20-35(b 410راعي وفقا للمادتین (األوقات داخل أرض المركز الز

 قوانین إلینوي، شریطة أن یكون لدى الوكیل تأكید خطي من الوزارة بأنھ قدم طلبًا مستوفى إلیھا قبل بدء العمل في المركز. 

تعلق األحكام التي تلزم الوزارة بما یلي: (أ) إصدار موافقتھا أو رفضھا لطلبات الحصول على بطاقة وكیل مركز  المادة الثالثة:
یوما من تاریخ استالم الطلب الجدید أو طلب التجدید المستوفى؛   30زراعة القنب الطبي أو القنب الستعمال البالغین في خالل 

یوم عمل من تاریخ الموافقة على الطلب الجدید أو طلب   15ي للشروط في خالل (ب) إصدار بطاقة التعریف للوكیل المستوف
 )) من قوانین إلینوي. ILCS 130/100(a) and 410 ILCS 705/20-35(a 410التجدید وفقا للمادتین (

و حالة من قبل إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أ المادة الرابعة:
أي محكمة مختصة 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، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. 
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