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 68-2020األمر التنفیذي 
 ) 64رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

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

 شخص والعدد في ازدیاد، وحصد أرواح اآلالف من السكان، 335,000األرواح، حیث أصاب المرض أكثر من 
 

إنھ الناجمة    وحیث  العامة  الكارثة الصحیة  إلینوي  تواجھ والیة  الُمستجد (كوفیدوبینما  )، وھو مرض  19- عن فیروس كورونا 
تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع عن طریق الجھاز التنفسي ولم یكتشف لھ بعد عالج أو لقاح فعال، وحیث أن  

 مسبوق، العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الدولة عبء غیر 
 

ونظرا لالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء   وحیث إنني
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2020أكتوبر  16الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

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

 األزمة الصحیة، 
 

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

 
یحافظ على صحة المزید من الناس   19-ضمان توفیر األدویة العادیة لمرضى الحاالت غیر المتعلقة بمرض كوفیدن وحیث إ

 ، 19-ویوفر أماكن خالیة في المرافق الصحیة لعالج مرضى كوفید
 

 Compassionate Use of Medical Cannabis Programقانون برنامج االستخدام الرحیم للقنب الطبي (وحیث إن 
Act, 410 ILCS 130/55) 77) والئحتھ التنفیذیة وقانون إلینوي اإلداري في مواده Ill.Admin.Code 946.200 et. 

seq. یلزم ھیئة الصحة العامة بإصدار بطاقات تعریف التسجیل للقنب الطبي ("بطاقات تعریف المسجلین") للمرضى (
 المستحقین الستخدام القنب الطبي والمكلفین برعایتھم، 

 
  410سنوات من تاریخ صدورھا وفقا لقانون إلینوي في مادتھ ( 3بطاقات تعریف المسجلین ساریة لمدة تصل إلى وحیث إن 

ILCS 130/70(d) 77)) وقانون إلینوي اإلداري في مادتھ Ill.Admin.Code 946.290 ،( 
 

یشترط الستمرار سریان بطاقات تعریف المسجلین أن یدفع المرضى المستحقین والمكلفین برعایتھم رسوم التجدید   وحیث
  410یوًما على األقل، وفقا لقانون إلینوي في مادتھ (  45ویقدمون طلب تجدید مستكمل قبل تاریخ انتھاء صالحیة البطاقة بمدة 

ILCS 130/70(c ،(( 
 

مال طلب التجدید أن یستصدر ویقدم المریض المستحق شھادة طبیب خطیة الستخدام القنب الطبي،  یشترط أیًضا الستكوحیث 
))، وأن یحدد مؤسسة توزیع قنب طبي  Ill.Admin.Code 946.290(c)(1)(C 77وفقا لقانون إلینوي اإلداري في مادتھ (

  77ي، وفقا لقانون إلینوي اإلداري في مادتھ (واحدة ("مؤسسة توزیع القنب الطبي") التي سیشتري منھا المریض القنب الطب
Ill.Admin.Code 946.290(c)(2 ،(( 

 
ال یجوز للمرضى المستحقین المسجلین والمكلفین برعایتھم الحصول على القنب الطبي إال من مؤسسة توزیع القنب وحیث 

 ))، Ill.Admin.Code 946.280(a 77الطبي المحددة في طلب بطاقة تعریفھم، وفقا لقانون إلینوي اإلداري في مادتھ (
 

إن الكثیر من المرضى المستحقین الستخدام القنب الطبي والمكلفین برعایتھم یواجھون صعوبات في استصدار شھادة وحیث 
 ، 19-طبیب خطیة في الوقت المناسب وذلك بسبب جائحة كوفید

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

 Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12) of the Illinois Emergency Managementإلینوي في مواده (
Agency Act, 20 ILCS 3305 :ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما یلي ،( 

 
   األولى: تجدید بطاقات تعریف المسجلین المادة 

a. ) یعلق العمل بالشرط الوارد في قانون برنامج االستخدام الرحیم للقنب الطبيCompassionate Use of 
Medical Cannabis Program Act, 410 ILCS 130/70(c والئحتھ التنفیذیة وقانون إلینوي اإلداري ((

)) الذي یشترط الستمرار سریان بطاقات تعریف المسجلین أن Ill.Admin.Code 946.290(c 77في مادتھ (



یدفع المرضى المستحقین والمكلفین برعایتھم رسوم تجدید التسجیل ویقدمون طلب تجدید مستكمل قبل تاریخ  
 یوًما على األقل.     45انتھاء صالحیة البطاقة بمدة 

b. لطبي (یعلق العمل بالشرط الوارد في قانون االستخدام الرحیم للقنب اCompassionate Use of Medical 
Cannabis Program Act, 410 ILCS 130/55(a  الذي یلزم ھیئة الصحة العامة بأخذ طلبات التجدید ((

 المستكملة وتحصیل رسوم التجدید قبل تجدید بطاقات تعریف المسجلین الساریة. 
c. ) 77یعلق العمل بالشرط الوارد في قانون إلینوي اإلداري في مادتھ Ill.Admin.Code 946.290(b الذي ((

یشترط أن یستكمل المریض المستحق أو المكلف برعایتھ استمارة تمدید ویدفع رسوم التمدید قبل تاریخ انتھاء  
 یوًما على األقل لتمدید البطاقة لمدة سنة أو سنتین.  45صالحیة بطاقة تعریف التسجیل بـ 

d.  لمدة سنة واحدة حسب االقتضاء لجمیع بطاقات تعریف المسجلین  تمنح ھیئة الصحة العامة تجدیدا أو تمدیدا
 .  2021أبریل،  30و  2020أكتوبر،  1الساریة التي تنتھي صالحیتھا بین 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص   المادة الثانیة:  شرط االستثناء.
ة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا أو حالة من قبل أي محكم 

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

 
 
        ___________________ 
 حاكمجیھ بي بریتزكر، ال          
 
 
 

 2020أكتوبر/تشرین األول،  30صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أكتوبر/تشرین األول،   30ُمقدم من سكرتیر الوالیة في 


