
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعالن الحاكم للطوارئ 
 

إن جدري القرود مرض نادر ولكنھ مرض فیروسي ذو خطورة محتملة وھو ناتج عن اإلصابة بفیروس جدري القرود،   حیث
حیث تبدأ عدواه بأعراض شبیھة بأعراض اإلنفلونزا والتھاب العقد اللیمفاویة، ثم یتفاقم إلى مجموعة من المضاعفات منھا الطفح 

 الجلدي على الوجھ والجسم، 
 

س جدري القرود إلى البشر عبر المخالطة اللصیقة لشخص أو حیوان مصاب أو لمس أشیاء ملوثة بالفیروس  ینتقل فیرو  وحیث
مثل لمس الجروح أو سوائل الجسم أو رذاذ الفم واألنف أثناء المخالطة وجًھا لوجھ لمدة طویلة أو المواد الملوثة مثل األغطیة 

 والمناشف والمفارش، 
 

 یمكن أن یتسبب الفیروس في ألم ومضاعفات حادة، ال سیما لدى مصابي نقص المناعة،  وحیث
 

بوالیة ماساتشوستس، وبلغ عدد الحاالت المؤكدة   2022مایو    17تأكدت أول حالة لجدري القرود في الوالیات المتحدة یوم    وحیث
 فة وبورتوریكو وواشنطن العاصمة، حالة في أنحاء الوالیات الخمسین كا 17432بالبالد  2022أغسطس  29حتى 

 
أعلنت ھیئة الصحة العامة في إلینوي وإدارة الصحة العامة في شیكاغو عن أول حالة جدري قرود مفترضة في والیة    وحیث

 ، 2022یونیو  2إلینوي یوم 
 

لینوي مناطق  بأن جمیع المقاطعات في والیة إ  2022أغسطس    1إنني وبسبب خطر فیروس جدري القرود، أعلنُت في    وحیث
 منكوبة،

 
 1049بوالیة إلینوي  2022أغسطس    29بلغ عدد الحاالت المؤكدة أو المحتملة إصابتھا بفیروس جدري القرود حتى یوم  وحیث

 حالة، ومن المتوقع زیادة الحاالت في الفترة القادمة، 
 

 تقع إلینوي حالیًا في المرتبة السادسة بین جمیع الوالیات من حیث عدد الحاالت، وحیث
 

 إن أغلب حاالت اإلصابة في إلینوي ذكور بالغون، وحیث
 

أن تفشي فیروس جدري القرود یمثل حالة طوارئ صحیة   2022یولیو  23أعلن المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة في  وحیث
 عامة مقلقة عالمیًا،

 
في  وحیث   الفیروس  انتشار  إلى  التقاریر حالیًا  األمراض والوقایة منھا   92تشیر  مكافحة  تقوم مراكز  العالم،  أنحاء  بلدًا بشتى 

 لتعاون والتشاور مع البلدان األخرى التي تشھد إصابات بالفیروس،  ) باCDC(مراكز 
 

 حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، وحیث إن 
 

تقوم والیة إلینوي بالتصدي للكارثة الصحیة العامة التي سببھا فیروس جدري القرود من خالل فحص العینات في مختبرات   وحیث
ھیئة الصحة العامة، وتنسیق عملیات توزیع وتسلیم لقاحات جدري القرود وعالجھ، وجمع البیانات وتحلیلھا ومشاركة المعلومات  

المحلیة الصحة  إدارات  مع  ومراكز    التفصیلیة  األخرى  التوجیھات    CDCوالوالیات  وإعطاء  والمخالطین،  الحاالت  بشأن 
اإلرشادیة لمتخصصي الرعایة الصحیة بشأن تشخیص المشتبھ في إصابتھم بجدري القرود واختبارھم وعالجھم، ونشر التوعیة  



طریق االكتشاف المبكر والعالج    العامة عن مخاطر الفیروس حتى یستطیع المواطنون حمایة أنفسھم وغیرھم من العدوى عن
 والتطعیم واتباع االحتیاطات الوقائیة،

 
اللقاح لألفراد المعرضین لخطر اإلصابة وتسھیل االختبارات على   وحیث إلى زیادة توفیر  إلینوي  تھدف جھود حكومة والیة 

 منشآت الرعایة الصحیة والمرضى بكل أنحاء الوالیة، 
 

تسھل نقل اللقاحات والعالجات المتوفرة إلى مواقع التوزیع في أنحاء الوالیة لعالج المصابون ال بد لحكومة الوالیة أن وحیث 
 الجدد بأقصى سرعة وحتى یصل العالج للسكان األكثر تضرًرا، 

) إلى والیة إلینوي Jynneosجرعة من لقاح جدري القرود "جینیوس" ( 7458أرسلت وزارة الصحة األمریكیة  وحیث
 ى مدینة شیكاغو، ومن المتوقع توفیر المزید من الجرعات قریبًا،جرعة إل  20849و

 إن لقاحات جدري القرود فعالة في الحد من عدوى الفیروس سواء قبل التعرض للفیروس أو بعد التعرض لھ بوقت قلیل، وحیث

إن إمدادات اللقاح محدودة حالیًا وال بد للوالیة أن ترتب أولویات توزیع اللقاحات لضمان تطعیم أكبر عدد ممكن من   وحیث
 األفراد في أسرع وقت ممكن بالجرعة األولى قبل أن یتلقوا جرعة ثانیة إلى أن تتوفر إمدادات إضافیة، 

قرود إال أن الفیروس مستمر في االنتشار بسرعة في كل أنحاء إلینوي، إنھ وبالرغم الجھود المبذولة الحتواء تفشي جدري ال  وحیث
 وبخاصة في مناطق معینة یرتفع فیھا خطر العدوى، 

 
الجماعیة والصفوف    وحیث الرعایة  اللصیقة كمنشآت  الجماعیة  في األماكن  كبیًرا  القرود خطًرا  فیروس جدري  تشكل عدوى 

 حیة ودور اإلقامة الجماعیة ومالجئ المشردین ومنشآت الرعایة الطویلة األمد،المدرسیة والسكن الجامعي والمنشآت اإلصال
 

تستطیع مؤسسات التعلیم العالي أن تتأھب من خالل فھم التوجیھات اإلرشادیة الخاصة باألماكن الجماعیة والتأكد من وعي   وحیث
 مراكز صحة الطالب فیھا بھذه التوجیھات إلرشاد متخصصي الرعایة الطبیة، 

 
إنھ ومع تطور ظروف تفشي فیروس جدري القرود، ومن ضمنھا التغیر في كمیة اإلمدادات المتوفرة من اللقاحات وأسالیب وحیث  

الموارد على   أكبر  في تركیز  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  العامة وھیئة  الصحة  بدأت ھیئة  فقد  اإلمدادات،  اللقاح وتوفر  إعطاء 
 التصدي للفیروس،

 
ولما كان ما سبق، وبالنظر إلى االنتشار السریع لفیروس جدري القرود واآلثار الصحیة المستمرة التي ستؤثر على   وحیث إنھ

الناس في جمیع أنحاء والیة إلینوي، فإن الظروف الراھنة بالوالیة المحیطة بتفشي الفیروس تشكل حالة طوارئ وبائیة وحالة 
 )،    IEMA Actھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( من قانون 4طوارئ صحیة عامة وفقًا للمادة 

إن الظروف المحیطة بفیروس جدري القرود قد تسببت في حدوث أو التھدید بحدوث العدوى الواسعة واحتمال وقوع  وحیث
 من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي. 4خسائر في األرواح، بمقتضى المادة 

الحكومیة في إلینوي على تنسیق موارد الوالیة والموارد الفیدرالیة شاملة المواد الالزمة  ھذا اإلعالن یساعد الھیئات    وحیث إن
الختبارات فیروس جدري القرود وتوزیع وتسلیم إمدادات اللقاح والعالج، وزیادة عدد األطقم الصحیة، وذلك سعیًا لدعم جھود 

 ئ الصحیة العامة الراھنة، حكومة الوالیة وكذلك الحكومات المحلیة في التصدي لحالة الطوار 
 

ھذا اإلعالن سیساعد الجھات الحكومیة بوالیة إلینوي أیًضا على تنسیق تمویالت اإلنعاش االقتصادي المقدمة من الوالیة    وحیث إن
 والحكومة الفیدرالیة،  

 
 Sectionإن الظروف السابق بیانھا تمثل مبرًرا قانونیًا بموجب المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (  وحیث

7 of the Illinois Emergency Management Agency Act  الصحیة الطوارئ  على  بناء  الطوارئ  حالة  ) إلعالن 
 العامة، 

 
) على أن "یكون Illinois Constitution, in Article V, Section 8ینص دستور والیة إلینوي في مادتھ الخامسة ( وحیث

الرئیسي من   الغرض  أن  دیباجتھ على  في  للقوانین"، وینص  األمین  التنفیذ  العلیا، ویكون مسؤوًال عن  التنفیذیة  السلطة  للحاكم 
 الدستور ھو "أن یكفل الدستور صحة الشعب وسالمتھ ورفاھیتھ"، 

 
عن ضمان الصحة والسالمة العامة، أعلن أنا "جیھ  وحرًصا على مساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤولة    بناء علیھ،

 بي بریتزكر" حاكم والیة إلینوي ما یلي:
 

األولى: (   المادة  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  أحكام   Section 7 of the Illinoisبمقتضى 
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7رثة قائمة بوالیة إلینوي بسبب حالة ) أرى أن ھناك كا

مناطق   إلینوي  مقاطعات والیة  التحدید جمیع  وأعلن على وجھ  القرود  فیروس جدري  انتشار  العامة جراء  الصحیة  الطوارئ 
منكوبة. ویفوض ھذا اإلعالن الحاكم بممارسة جمیع سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة  

(الطو بإلینوي  ) Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7ارئ 
 ومنھا على سبیل المثال ال الحصر سلطات الطوارئ المحددة المبینة أدناه. 

 



تخطیط لحالة الطوارئ  نوجھ ھیئة الصحة العامة وھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي بالتنسیق فیما بینھما بشأن ال   المادة الثانیة:
 الصحیة العامة الراھنة واالستجابة لھا.

 
نوجھ ھیئة الصحة العامة في إلینوي أیًضا إلى التعاون مع الحاكم والھیئات الحكومیة األخرى والسلطات المحلیة،     المادة الثالثة:

امیة إلى حمایة الصحة العامة من خالل ومن بینھا سلطات الصحة العامة المحلیة، في وضع وتنفیذ االستراتیجیات والخطط الر
 الحد من انتشار فیروس جدري القرود والوقایة منھ وذلك فیما یتعلق بالتصدي لحالة الطوارئ الصحیة العامة الراھنة. 

 
ت المحلیة  نوجھ ھیئة إدارة الطوارئ إلى تنفیذ خطة عملیات الطوارئ بالوالیة لتنسیق موارد الوالیة لدعم الحكوما   المادة الرابعة:

 في عملیات االستجابة للكوارث وتخطي أضرارھا. 
 

للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وصالحیات الطوارئ األخرى التي یجیزھا   المادة الخامسة:
) التي قد تمنع  Illinois Procurement Codeقانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي، تعلق أحكام قانون المشتریات في إلینوي ( 

بأي حال من األحوال أو تعوق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للحد من انتشار فیروس جدري القرود والوقایة منھ وزیادة المتوفر 
  من اللقاحات والعالجات، وذلك إلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون الفیدرالي.  ویجوز للحاكم إذا لزم األمر اتخاذ اإلجراءات 

 Section 7(1) ofالتنفیذیة المناسبة لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى، وفقا لقانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (
the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1 .(( 

 
 Section 7(3) of the Illinois Emergencyبمقتضى قانون ھیئة إدارة الطوارئ في مادتھ السابعة (   المادة السادسة:

Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3 یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أن ((
التعامل مع   أو تسھیل خطط  تنفیذ  لھا لغرض  التابعة  الوحدات  أو  الوالیة  إدارات وھیئات  أو مھام  أو موظفي  یحول توجیھات 

 الطوارئ. 
 

  



 یسھل ھذا اإلعالن طلب مساعدة الطوارئ أو الكوارث أو كلیھما من اإلدارة الفیدرالیة إذا اقتضت الضرورة.   المادة السابعة:
 

 یوًما. 30یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن ولمدة   المادة الثامنة:
 
 
 
 

فقد أمھرتھ بتوقیعي وختمتھ بالختم العظیم لوالیة   وإشھادًا على ما تقدم،
 إلینوي.

 

صدر في مقر الكابیتول بمدینة  
سبرینغفیلد في ھذا الیوم الموافق 

) من شھر أغسطس من 30الثالثین (
العام ألفین واثنین وعشرین میالدیة 

والعام مائتین وأربعة من تاریخ والیة 
 إلینوي.

 
 
 
 
 

 الحاكم       سكرتیر الوالیة 


