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 19-2022األمر التنفیذي 
 األمر الخاص بتوزیع عوائد اتفاقات التسویة التي حصلتھا والیة إلینوي من منازعاتھا القضائیة الخاصة بالمواد اإلفیونیة 

 وإنشاء المجلس االستشاري لعالج المواد اإلفیونیة ومكتب توزیع عوائد تسویة قضایا المواد اإلفیونیة بإلینوي 
 

إن وباء اإلفیون قد ألحق آثاًرا مدمرة بمجتمعات الوالیات المتحدة وأحیائھا السكنیة وأسرھا وسكانھا وكذلك باقتصادھا  حیث
 وبالصحة العامة للسكان وعافیتھم،

حالة وفاة من تعاطي جرعات إفیون زائدة   2944) عن وقوع IDPHأشارت تقاریر ھیئة الصحة العامة في إلینوي (  وحیث
 .2019% عن عام 33، بمعدل ارتفاع 2020بوالیة إلینوي خالل عام 

مدعو الوالیة العوام برفع   إذ تدرك الوالیة األضرار التي ألحقھا موزعو ومنتجو المواد اإلفیونیة باألفراد والعائالت، قام وحیث
 عدة قضایا للتعویض بالنیابة عن المتضررین من تعاطي اإلفیون، وكانت والیة إلینوي رائدة في بذل ھذه الجھود،  

تم التوصل إلى اتفاقات تسویة وطنیة بقضایا المواد اإلفیونیة مع موزعي ومصنعي اإلفیون ("التسویات")، حتى تاریخ  وحیث
 إصدار ھذا األمر، 

ما تم فیما یتعلق بھذه التسویات، وحتى تاریخ سریان ھذا األمر التنفیذي، أن المدعي العام لوالیة إلینوي قد توصل إلى   وحیث
بلدیة بشأن توزیع العوائد المتحصلة من محاكمات المواد اإلفیونیة والتي یطلق علیھا   77مقاطعة و 94اتفاق مع أكثر من 

("االتفاقیة")، وذلك یشمل جمیع   2021دیسمبر  30نیة بوالیة إلینوي" الساریة بتاریخ "اتفاقیة مخصصات المواد اإلفیو
 % من سكان الوالیة على األقل، 60نسمة، وھذا یمثل  250000المقاطعات التي ال یقل عدد سكانھا عن 

سنة القادمة، حال   18 دوالر تقریبا من ھذه التسویات على مدار الـ 760000000من المتوقع أن تحصل إلینوي على  وحیث
 الحصول على الحد األقصى من التعویضات،  

من المتوقع كذلك أن تحصل الوالیة على تعویضات إضافیة من األحكام والتسویات القضائیة في دعاوى وباء اإلفیون  وحیث
 واألزمات الصحیة العامة الناتجة عنھ، والتي ستكون خاضعة لالتفاقیة،

  Opioid Remediation State Trust Fund% من ھذه العوائد لصندوق 55اقیة خصص إنھ وبناء على االتف وحیث
 بإلینوي ("الصندوق") ویلزم استخدامھا ألغراض الحد من أضرار اإلفیون مستقبًال، 

م إن االتفاقیة تنص كذلك على إنشاء المجلس االستشاري لعالج المواد اإلفیونیة بإلینوي ("المجلس االستشاري") لیقد وحیث
 للوالیة توصیات غیر ملزمة بشأن تسلیم وتوزیع أموال الصندوق،

 إن الوالیة ھي التي ستحدد القرارات النھائیة بشأن تسلیم وتوزیع أموال الصندوق، وحیث

قد أقر بالمشاكل القائمة المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات وأنشأ اللجنة التوجیھیة  2- 2020إن األمر التنفیذي  وحیث
 Opioid Overdose Prevention and Recovery Steeringایة من تعاطي جرعات اإلفیون الزائدة والتعافي منھ (للوق

Committee،( 

إذ تدرك الوالیة ضرورة استمرارھا في بذل الجھود للتصدي ألزمة المواد اإلفیونیة من خالل تنفیذ الممارسات القائمة  وحیث
)، وإعمال دور اللجنة التوجیھیة للوقایة من SOAPة لمواجھة تعاطي الجرعات الزائدة (على األدلة، وتنفیذ خطة عمل الوالی

تعاطي جرعات اإلفیون الزائدة والتعافي منھ، واستدامة خط مساعدة ضحایا المواد اإلفیونیة والمخدرات، من أجل تحقیق تكافؤ  
 فرص الحصول على الخدمات الحكومیة األساسیة،

لجرعات الزائدة بھیئة الصحة العامة تشیر إلى أن ھناك مناطق معینة في الوالیة ما زالت متضررة أكثر  ال تزال بیانات ا وحیث
 100000من كل  55,3، كان أعلى معدل وفیات من الجرعات الزائدة من السود غیر الھسبانیین (2021من غیرھا، ففي عام 



نسمة  100000من كل  20,8الزائدة للبیض غیر الھسبانیین (نسمة بكل مجموعة سكانیة) بالمقارنة مع معدل وفیات الجرعات 
 بكل مجموعة سكانیة)، 

إن من مصلحة شعب إلینوي أن تلتزم برامجھا وسیاساتھا بتوزیع األموال توزیعًا عادًال لتعزیز حصول األفراد   وحیث
 والمجتمعات على خدمات الوقایة والعالج على نحو یقلل من الفوارق والتمییز، 

) مع ھیئة الصحة العامة وھیئة الرعایة الصحیة وخدمات األسرة وشرطة والیة IDHSمل ھیئة الخدمات البشریة ( تع  وحیث
)، وتعمل مع جھات  SOAPإلینوي وھیئات حكومیة أخرى على تنفیذ خطة عمل الوالیة لمواجھة تعاطي الجرعات الزائدة (

 عات الزائدة للجمیع، اختصاص أخرى لضمان وصول استراتیجیات الحد من تعاطي الجر

ستخصص أموال تسویات قضایا المواد اإلفیونیة لتمویل برامج الحد من الجرعات الزائدة (المعتمدة)، والتي قد تشمل   وحیث
 دون أن تقتصر على البرامج اآلتیة: 

 Naloxone or Other FDA-Approved Drug to Reverse Opioidالنالوكسون أو العقاقیر المعتمدة (  .1
Overdoses ( 

   Medication Assisted Treatment/Medication Assisted Recoveryبرامج  .2
   Services for Pregnant and Post-Partum People with Opioid Use Disorderبرنامج  .3
 Services for Neonatal-Abstinence Syndromeبرنامج  .4
 Bridge Services (warm hand-off) and Recovery Oriented Servicesبرنامج  .5
 Treatment of Incarcerated Peopleبرنامج  .6
 برامج الوقایة   .7
 Harm Reduction & Syringe Service Programsبرامج  .8

 Article V of the، وبموجب السلطات المخولة لي بمقتضى المادة الخامسة من دستور والیة إلینوي (بناء علیھ
Constitution of the State of Illinois  بصفتي حاكم الوالیة، وبمقتضى الصالحیات الواردة في قوانین الصحة العامة (

 وتعزیزھا، أصدرُت األمر التالي:  للوالیة المعنیة بحمایة الصحة والرفاھیة العامة لشعب الوالیة

 Office of Opioid Settlementقررنا تأسیس "مكتب توزیع عوائد تسویة قضایا المواد اإلفیونیة"(  المادة األولى:
Administration ) ("المكتب") بھیئة الخدمات البشریة (IDHS.("الھیئة") ( 

) التابعة للھیئة، على أن  SUPRمن تعاطي المخدرات والتعافي منھا (یؤسس مقر المكتب داخل إدارة الوقایة   المادة الثانیة:
) لرئاسة المكتب.  وفي ھذه األثناء، یتولى رئاسة SOSAنعین نحن الحاكم مدیًرا لتوزیع أموال التسویات على مستوى الوالیة (

راءات التي یتخذھا المكتب ألمین الھیئة  المكتب مبدئیًا نائب مكلف یعینھ أمین الھیئة، على أن یتبع ھذا النائب في جمیع اإلج
 ومكتب الحاكم ومكتب المدعي العام.

التابعة للھیئة في وضع   SUPRللمكتب أن یقرر حسبما یلزم االستعانة بوكالء مالیین أو إداریین لمساعدة إدارة   المادة الثالثة:
ھیئات الحكومیة المعنیة على تصمیم المھام المحددة مع ال SUPRخطط توزیع األموال وإدارتھا وتوزیعھا.  على أن تعمل إدارة 

 إلى أقصى قدر ممكن.   Medicaidالالزمة لتحسین مھامھا وتعزیز مطابقة برنامج 

وتعزیًزا لألھداف الواردة فیھ، قررنا تأسیس المجلس   2-2020من منطلق البناء على األمر التنفیذي   المادة الرابعة:
ونیة في إلینوي ("المجلس") الذي سیقوم بدور لجنة فرعیة للجنة التوجیھیة للوقایة من تعاطي  االستشاري لعالج المواد اإلفی

جرعات اإلفیون الزائدة والتعافي منھ ("اللجنة"). ویرأس المجلس رئیس شؤون الصحة السلوكیة بصفة رئیس غیر مصوت  
بمساعدة "المجلس" وتسھیل مھامھ. یتولى "المجلس"  بحكم منصبھ.  ویقوم "مكتب توزیع عوائد تسویة قضایا المواد اإلفیونیة"

إعداد التوصیات االستشاریة "للجنة" بشأن استخدام "البرنامج المعتمد للحد من أضرار اإلفیون" مستقبًال لألموال الموجودة في 
تبت فیھا البت النھائي "الصندوق" على النحو الوارد في "االتفاقیة".  ثم تنظر "اللجنة" في توصیات "المجلس" االستشاریة و

بخصوص صرف األموال.  على أن یقوم المدعي العام أو من ینوب عنھ بالتصدیق على االمتثال ألحكام وشروط "االتفاقیة" 
 و"التسویات" وأي أوامر قضائیة قبل صرف األموال.  

(غیر مصوت) بحكم منصبھم   ) عضًوا11) عضًوا مصوتًا وأحد عشر (16یتألف "المجلس" من ستة عشر (  المادة الخامسة:
) نواب عن الحكومات  8) تعینھم حكومة الوالیة وثمانیة (8بحد أقصى.  ویعین األعضاء المصوتون على النحو التالي: ثمانیة (

) ممثل لمدینة شیكاغو.  حیث یعین مكتب المدعي العام لوالیة إلینوي الثمانیة المعینین من حكومة 1المحلیة، منھم عضو واحد (
) اآلخرون عن الحكومات المحلیة المشاركة فسیعینھم  7الیة بالتشاور مع أمین ھیئة الخدمات البشریة.  أما النواب السبعة (الو

 Illinois Opioid Allocationالمدعي العام على النحو الوارد في "اتفاقیة مخصصات المواد اإلفیونیة بوالیة إلینوي" ( 
Agreement والذین سیمثلون الحكومات المحلیة عن كل دائرة من دوائر ھیئة الصحة   2021ر دیسمب 30) الساریة بتاریخ

) أعضاء من 4) أعضاء من حكومة الوالیة وأربعة (4العامة السبعة في الوالیة. ومن التعیینات األولیة، سیعین أربعة (
) أعضاء من الحكومات 4یة وأربعة () أعضاء من حكومة الوال4الحكومات المحلیة لفترة خدمة مدتھا سنتان؛ وسیعین أربعة (

المحلیة لفترة خدمة مدتھا أربع سنوات. وبعد ذلك، یعین جمیع األعضاء لمدة أربع سنوات.  وفیما یلي األعضاء المعینون بحكم  
 منصبھم:   

 المدعي العام لوالیة إلینوي أو من ینوب عنھ  .1
 

 رئیس شؤون الصحة السلوكیة في الوالیة أو من ینوب عنھ  .2
 



 ن ھیئة الخدمات البشریة بإلینوي أو من ینوب عنھ أمی .3
 

 مدیر ھیئة الصحة العامة بإلینوي أو من ینوب عنھ  .4
 

 مدیر ھیئة الرعایة الصحیة وخدمات األسرة بإلینوي أو من ینوب عنھ .5
 

 قائد شرطة والیة إلینوي في إلینوي أو من ینوب عنھ  .6
 

 مدیر ھیئة اإلصالحیات بإلینوي أو من ینوب عنھ .7
 

 عضو من مجلس نواب والیة إلینوي یعینھ رئیس مجلس النواب  .8
 

 عضو من مجلس شیوخ والیة إلینوي یعینھ رئیس مجلس الشیوخ  .9
 

 عضو من مجلس نواب والیة إلینوي یعینھ زعیم حزب األقلیة في المجلس .10
 

 عضو من مجلس شیوخ والیة إلینوي یعینھ زعیم حزب األقلیة في المجلس .11

سیعمل المجلس على ضمان التخصیص العادل للموارد لجمیع أجزاء الوالیة، وذلك یشمل دون أن یقتصر   المادة السادسة:
والعوامل األخرى المتعلقة بالحد من أضرار المواد اإلفیونیة كمعدالت اضطراب تعاطي اإلفیون على مراعاة عامل السكان 

ووفیات تعاطي الجرعات الزائدة وكمیات اإلفیون الداخلة إلى كل منطقة حسبما ھو محسوب بمعادالت مللیغرامات المورفین، 
ل "الصندوق" للوقایة من تعاطي المواد اإلفیونیة ویقدم المجلس مشورتھ "للجنة" بخصوص التطبیق األمثل لمصارف أموا

وتعزیز التعافي منھا. ولھذا الغرض على "المكتب" إقامة شراكة مع بعض مقدمي الخدمات التقنیة إلشراك أفراد من ذوي  
ار  التجارب الحیاتیة والخبراء المتخصصین وأطراف أخرى معنیة من أجل وضع خطة شاملة والنظر فیھا لدعم الحد من أضر 

 اإلفیون.

للمجلس أن یشكل "مجموعة عمل" أو أكثر لتقدیم المشورة لھ.  وإذا شكلت مجموعة من ھذه المجموعات    المادة السابعة:
فیترأسھا أحد أعضاء المجلس ویعمل تحت إشراف المجلس فیما یخص أي اجتماعات للمجموعة أو توصیات صادرة منھا.   

سھا أعضاء آخرین من المجلس وكذلك أعضاء من غیرھم.  یعین أمین ھیئة الخدمات ویجوز أن یعین في المجموعة بخالف رئی
البشریة رئیس أي مجموعة عمل ویعین كذلك أعضاءھا بالتشاور مع مكتب المدعي العام للوالیة، ویقوم رئیس المجموعة 

 وأعضاؤھا بالخدمة وفقًا ألوامر أمین الھیئة.  

لھ ھیئات حكومیة أخرى وبلدیات ووحدات أخرى من الحكومات المحلیة واإلقلیمیة للعمل یشرك المكتب في أعما المادة الثامنة:
معًا على تحدید منھجیة متكاملة للتصدي الضطراب تعاطي المواد اإلفیونیة والحد من الصدمات التي تتعرض لھا مجتمعاتنا  

 ومواجھتھا وعرض ھذه المنھجیة على المجلس.    

ھیئة بالتعاقد مع مؤسسة أكادیمیة تساعدھا في البحوث وجمع البیانات وتحلیلھا وتخزینھا وفي المھام  تُفَوض ال المادة التاسعة:
 اإلداریة العامة. 

للھیئة صالحیة إعادة توجیھ الموظفین الحالیین أو أن توظف أفراد آخرین لمساعدتھا في دعم تحقیق أغراض    المادة العاشرة:
 ھذا األمر التنفیذي.

للھیئة أیًضا أن تستخدم الموارد الموجودة للمساعدة في تعافي المصابین باضطرابات تعاطي المواد   ة عشرة:المادة الحادی
المخدرة.  وھذه الموارد قد تشمل دون أن تقتصر بالضرورة على موارد الخدمة االجتماعیة المستخدمة في الوقایة من االنتحار 

غذائي والسكني والفجیعة والفقد لوفیات الجرعات الزائدة والتورط الجنائي والمشكالت الصحیة المتزامنة وانعدام األمن ال
 المتكرر.

تُفَوض الھیئة بإعداد وتعمیم موارد تثقیفیة وتدریبیة في المناطق التي ترى أنھا أكثر تضرًرا من وباء    المادة الثانیة عشرة:
تصر على رصد أكثر المعرضین للخطر وتقدیم خدمات التدریب  المواد اإلفیونیة في الوالیة.  وقد تشمل ھذه الموارد دون أن تق

 المھني واإللحاق بالوظائف. 

ال یفسر أي نص من نصوص ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون أو الئحة فیدرالیة أو    المادة الثالثة عشر:
طات القانونیة القائمة ألي ھیئة حكومیة من ھیئات  خاصة بالوالیة. ال یغیر أي نص في ھذا األمر التنفیذي أو یؤثر على السل

 الوالیة أو یفسر على أنھ نقل أو إعادة تكلیف أو إعادة ھیكلة ألي ھیئة.

 یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق.   المادة الرابعة عشر:

ذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة  إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھ  المادة الخامسة عشر:
من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا 

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

یخضع المجلس وأي مجموعات عمل یشكلھا المجلس ألحكام القوانین الساریة، التي تشمل على سبیل    المادة السادسة عشر:
) وقانون حریة المعلومات  /Illinois Open Meetings Act, 5 ILCS 120المثال ال الحصر قانون االجتماعات المفتوحة ( 



 )Illinois Freedom of Information Act, 5 ILCS 140/ المجلس وأعضاء أي مجموعات عمل ).  یخضع أعضاء
یشكلھا المجلس ألحكام القوانین الساریة، التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر قانون أخالقیات مسؤولي وموظفي حكومة  

 )./Illinois State Officials and Employees Ethics Act, 5 ILCS 430الوالیة ( 

 ي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة.یعمل بھذا األمر التنفیذ   المادة السابعة عشر:

 

        _____________________ 

 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         

 

 2022أغسطس/آب،  30صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2022أغسطس/آب،  30مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


