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 31-2021األمر التنفیذي  
 ) 95رقم  19(األمر التنفیذي بشأن كوفید 

 
مارس/آذار    حیث أوائل  منذ  إلینوي  في   2020تواجھ والیة  في خسائر جسیمة  في مرض غیر عادي وتسببت  تسببت  جائحة 

 من سكان الوالیة،  000 26ملیون شخص وحصدت أرواح أكثر من  1,7األرواح، حیث أصابت عدوى المرض أكثر من  
 

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

 الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الوالیة عبئًا غیر مسبوق،
 

 المة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، حمایة صحة وسوحیث إن 
 

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

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

 
بالمائة من جمیع   99) إلى أن ساللة دلتا تشكل اآلن أكثر من  CDCت مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (تشیر تقدیراوحیث  

 حاالت سالالت فیروس كورونا في الوالیات المتحدة، 
 

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

  القاطعة بتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة،
 

شخص من سكان إلینوي وإلحاق    26000في الخسارة الفادحة بوفاة أكثر من    19وباإلضافة 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 

 ة، والشركات في أنحاء الدولة والوالی
 

إلى أن اإلصابة باضطرابات المزاج مثل االكتئاب تزید من احتماالت خطورة المرض الناتج عن    CDCتشیر مراكز    وحیث
 ، 19كوفید 

 
والعبء الذي تشكلھ على نظام الرعایة الصحیة واالقتصاد والتعلیم قد أضرت بالصحة النفسیة للكثیر   19إن جائحة كوفید    وحیث

لكثیر من البالغین في الوالیات المتحدة بإصابتھم بأعراض اضطرابات القلق واالكتئاب بشكل أكبر مما من األفراد، حیث أفاد ا
تعرضوا لھ في السنوات األخیرة، والفئات األكثر تضرًرا من غیرھا ھي الشباب واألقلیات العرقیة واإلثنیة والنساء والعاملون  

وعة للمسنین، فھذه الفئات ھي األكثر تعرًضا لالضطرابات النفسیة وتعاطي  بالقطاعات األساسیة والقائمون بالرعایة غیر المدف
 المخدرات وارتفاع معدالت األفكار االنتحاریة، 

 



كوفید    وحیث جائحة  اإلخصائیون   19ساھمت  وھم  إلینوي،  بوالیة  النفسیة  الرعایة  إخصائیي  في  الشدید  العجز  في  كذلك 
خصائیون النفسیون، األمر الذي أضر بعدة فئات یأتي على رأسھا سكان المناطق  االستشاریون واإلخصائیون االجتماعیون واإل

 القرویة في الوالیة ومحدودي الدخل والمحرومین من التأمین الكافي، 
 

 ، 19ما زالت العدید من الجھات التنفیذیة بالوالیة مستمرة في تركیز مواردھا المحدودة على مواجھة جائحة كوفید  وحیث
 

عدد    وحیث زیادة  ومحاولة  النفسیة  الصحة  رعایة  مقدمي  في  الحالي  العجز  لسد  الالزمة  التدابیر  اتخاذ  ضرورة  أرى  إنني 
المتخصصین للحفاظ على الصحة والسالمة النفسیة العامة في جمیع أنحاء الوالیة، ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة لدینا 

 المرضى المحتاجین إلى العالج،  الذي یشمل الرعایة الصحیة النفسیة على خدمة
 

إن إخصائیي الصحة النفسیة الذین كانوا مرخصین ورخصھم حالیًا غیر ساریة أو منتھیة الصالحیة لمدة خمس سنوات  وحیث
أو أقل، والذین لم تلغى رخصھم أو تعلق أو توقف من قبل، قادرون على ممارسة عملھم بأمان مع تمتعھم بحسن التقدیر 

 ، والمھارة
 

واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء الوالیة    19توقع لكوفید  إنني ونظرا لالنتشار المستمر الم  وحیث
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2021نوفمبر  12خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

إلینويبناء علیھ إلینوي، وبموجب دستور  المخولة لي بصفتي حاكم والیة  السلطات   ,Sections 7(1)والمواد (  ، وبموجب 
7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ 3305
 ابتداء من اآلن:

  لى: اإلخصائي االستشاري النفسي واإلخصائي االستشاري اإلكلینیكيالمادة األو

تعلق طوال مدة إعالن الطوارئ الشروط التالیة التي تنص على تجدید الرخص غیر الساریة أو المنتھیة الصالحیة لمدة خمس  
 Sections 50(b), (c), and (f) of the Professional Counselor andسنوات أو أقل المنصوص علیھا في المواد (

Clinical Professional Counselor Licensing and Practice Act, 225 ILCS 107  من قانون ترخیص وممارسة (
اإلخصائیین االستشاریین النفسیین: شرط إثبات استیفاء التعلیم المستمر، وشرط شھادة الممارسة الحالیة في منطقة اختصاص 

 أخرى، وشرط دفع الرسوم.

   الثانیة: اإلخصائي االجتماعي واإلخصائي االجتماعي اإلكلینیكيالمادة 

تعلق طوال مدة إعالن الطوارئ الشروط التالیة التي تنص على تجدید الرخص غیر الساریة أو المنتھیة الصالحیة لمدة خمس  
 Sections 11(b) and (b-5) of the Clinical Social Work and Socialسنوات أو أقل المنصوص علیھا في المواد (
Work Practice Act, 225 ILCS 20 من قانون ترخیص وممارسة اإلخصائیین االجتماعیین: شرط إثبات اللیاقة، وشرط (

 شھادة الممارسة الحالیة في منطقة اختصاص أخرى، وشرط دفع الرسوم. 

 المادة الثالثة: اإلخصائي النفسي اإلكلینیكي 

الطوارئ الشروط التالیة التي تنص على تجدید الرخص غیر الساریة أو المنتھیة الصالحیة لمدة خمس  تعلق طوال مدة إعالن  
 Section 13 of the Clinical Psychologist Licensing Act, 225 ILCSسنوات أو أقل المنصوص علیھا في المواد (

النفسیین اإلكلینیكیین: شرط15 قانون ترخیص وممارسة اإلخصائیین  الحالیة في    ) من  الممارسة  اللیاقة، وشرط شھادة  إثبات 
 منطقة اختصاص أخرى، وشرط دفع الرسوم. 

  المادة الرابعة: التنفیذ:

) أن تصدر توجیھات Department of Financial and Professional Regulationیجوز إلدارة التنظیم المالي والمھني (
 توافق مع أحكام ھذا األمر التنفیذي.  إضافیة وأن تنفذ القواعد أو اإلعفاءات بما ی

 االستثناء  بند الخامسة:  المادة

 ال یفسر أي نص من ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون فیدرالي أو قانون من قوانین الوالیة. 

 النصوص استقاللیة السادسة:  المادة

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

 ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 

 

 



 النفاذ  تاریخ  السابعة: المادة

 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة ویظل ساریًا حتى یُلغى أو یُعدل. 

 
                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          

 
 
 

 2021نوفمبر/تشرین الثاني،  22صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021نوفمبر/تشرین الثاني،  22من سكرتیر الوالیة في  ُمقدم


