
 

 

 

 

 

  2020-45األمر التنفیذي         2020یونیو  29

 

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )43رقم  COVID-19 (األمر التنفیذي الخاص بفیروس كورونا الُمستجد 

 

) بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة زمنیة COVID-19انتشر مرض كورونا فیروس المستجد (حیث، 
قصیرة، مما استدعى إصدار توجیًھا صارًما قِبَل من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والحكومیین والمحلیین إضافةً إلى اتخاذ 

 ة العامة المتزاید؛  التدابیر الالزمة لالستجابة لتفشي كارثة الصح

بین الناس من خالل عملیات الجھاز التنفسي، كما أنھ یمكن  COVID-19یمكن أن ینتشر فیروس كورونا الُمستجد  حیث
لألشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض أن ینقلوا الفیروس لآلخرین وحیث أنھ ال یوجد حالیًا عالج أو لقاح فعال للفیروس؛ 

 و

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9ا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في أعلنت أن حیث أنني
 كوارث، وذلك لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد، و

باعتبار جمیع المقاطعات  2020أبریل  1أعلنت في  COVID-19االنتشار الھائل لفیروس كورونا الُمستجد حیث أنھ بسبب 
 ة إلینوي كمنطقة كوارث؛ وفي والی

واآلثار الصحیة  COVID-19، وبسبب االنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا الُمستجد 2020أبریل  30أنھ في  حیث
الناتجة عن ذلك في جمیع أنحاء الوالیة وبسبب الحاجة إلى مواجھة النقص المحتمل في أسرة المستشفیات وأسرة العنایة 

المركزة وأجھزة التنفس ومعدات الحمایة الشخصیة والمواد الالزمة لعمل اختبارات اإلصابة بالفیروس، أعلنت جمیع 
 كمناطق كوارث؛ و المقاطعات في والیة إلینوي

في إلینوي، واستمرار  COVID-19، وبسبب وفاة آالف األشخاص بسبب فیروس كورونا الُمستجد 2020مایو  29في  حیث أنھ
الزیادة في الحاالت واستمرار المخاوف من نقص أسرة المستشفیات وأسرة غرف الطوارئ ونقص أجھزة التنفس الصناعي 

ھا ال تزال منخفضة القدرة، والخسائر المالیة الناجمة عن الفیروس، أعلنت مرة أخرى باعتبار وأماكن االختبار التي تحسنت ولكن
 جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كوارث؛ و

  
، وبسبب العبء المستمر على موارد المستشفى، وبسبب االنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا 2020یونیو  26في  حیث أنھ
، واآلثار الصحیة واالقتصادیة المستمرة التي سیشعر بھا الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل الشھر COVID-19الُمستجد 

المقبل، أعلنت مرة أخرى جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كارثة (جنبًا إلى جنب مع اإلعالنات السابقة المحددة في ھذا 
 م)؛ و األمر التنفیذي، وإعالنات الكوارث للحاك

 
)، ILCS 705 (Cannabis Regulation and Tax Act, 410 ILCS 705 410قانون ضرائب وتنظیم القنب،  حیث أن

 Title 8, Section 1300 of the Illinoisمن القانون اإلداري في إلینوي ( 1300، القسم 8واللوائح التنفیذیة، الباب 
Administrative Code في إلینوي ()، تتطلب من وزارة الزراعةIDOA ترخیص لمنشآت  40) إصدار ما یصل إلى

-ILCS 705/35 410ترخیص لمصنعي منتجات القنب،  40)، وما یصل إلى ILCS 705/30-5(a 410تجھیز القنب، 
5(a ،410)، وعدد غیر محدود من تراخیص ھیئات نقل القنب ILCS 705/40-5(a ؛ و2020یولیو  1)، بحلول 

 
، فإن المواعید النھائیة لتقدیم الطلبات في قانون 2020-17واألمر التنفیذي  2020-03، بموجب األمر التنفیذي حیث أنھ

ضرائب وتنظیم القنب واللوائح التنفیذیة لتقدیم طلبات الحصول على ترخیص منشآت تجھیز القنب وترخیص ُمصنعي منتجات 
 ؛ و   2020أبریل  30، تم تعلیقھا حتى 2020مارس  16القنب، وترخیص ھیئات نقل القنب، بحلول 

وتعلیق المواعید النھائیة للتطبیق إلى حدوث تأخیرات في عملیة  COVID-19أدى تفشي فیروس كورونا الُمستجد حیث 
على إصدار ترخیص منشآت تجھیز  IDOA) وأثرت على قدرة IDOAمراجعة الطلبات الُمقدمة لوزارة الزراعة في إلینوي (

 ؛ و2020یولیو  1یص مصنعي منتجات القنب، وترخیص ھیئات نقل القنب بحلول القنب وترخ
 

 ILCS 705/20-30(m) (Cannabis Regulation and Tax Act, 410 410أن قانون ضرائب وتنظیم القنب، حیث 
ILCS 705/20-30(m یحظر على مراكز الزراعة نقل القنب إلى مزارع إنبات القنب، أو مؤسسة التوزیع، أو ُمصنعي ،((

 ؛ و 2020یولیو  1منتجات القنب، أو المختبر المرخص لھ بموجب القانون دون الحصول على ترخیص منظمة النقل بدایة من 
 

 ILCS 705/25-5(a) (Cannabis Regulation and Tax Act, 410 410أن قانون ضرائب وتنظیم القنب، حیث 
ILCS 705/25-5(a) یتطلب من وزارة الزراعة في إلینوي ،((IDOA ،بالتنسیق مع مجلس الكلیة المجتمعیة في إلینوي ،(

من  IDOAإنشاء برنامج تجریبي مھني خاص بالقنب في الكلیة المجتمعیة، ویطلب من الكلیات المجتمعیة تقدیم الطلبات إلى 
-ILCS 705/25 410، 2020یولیو  1نامج التجریبي المھني الخاص بالقنب في الكلیة المجتمعیة في موعد أقصاه أجل البر

10(a؛ و( 
 



 

 

، قد تأثرت بتفشي فیروس 2020یولیو  1بحلول  IDOAقدرة الكلیات المجتمعیة على استكمال وتقدیم الطلبات إلى  حیث أن
 ؛ COVID-19والتدابیر التي أطلقتھا الوالیة لمواجھة تفشي فیروس  COVID-19كورونا الُمستجد 

 
) من قانون ھیئة إدارة 12(7) و1(7، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب أقسام بناء علیھ

 Management ILCS 3305 (Sections 7(1) and 7(12) of the Illinois Emergency 20الطوارئ في إلینوي، 
Agency Act, 20 ILCS 3305:أمرت بما یلي ،( 

  
عن تاریخ جدید خالف ذلك في موعد ال یتجاوز إنھاء  IDOAخالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، أو حتى تعلن   القسم األول.

 ILCS 705 410قانون ضرائب وتنظیم القنب،  األحكام التالیة منإعالنات الحاكم للكوارث، فإنھ وفقًا لذلك سیتم تعلیق 
Cannabis Regulation and Tax Act, 410 ILCS( 705واللوائح التنفیذیة، على النحو التالي ،(: 

 
a.  5 410تم تعلیق متطلبات قانون(a-ILCS 705/30(  الذي ینص على أن تقوم وزرارة الزراعة في إلینوي

)IDOA یجب على   .2020یولیو  1ترخیص لمنشآت تجھیز القنب بحلول  40) بإصدار ما یصل إلىIDOA  تقدیم
 إشعار للعامة بتاریخ إصدار ھذه التراخیص؛  

 
b. 5 410 تم تعلیق متطلبات قانون(a-ILCS 705/35(  الذي ینص على أن تقوم وزرارة الزراعة في إلینوي

)IDOA یجب على   .2020یولیو  1ُمصنعي منتجات القنب بحلول ترخیص ل 40) بإصدار ما یصل إلىIDOA 
 تقدیم إشعار للعامة بتاریخ إصدار ھذه التراخیص؛ و

 
c. 5 410تم تعلیق متطلبات قانون(a-ILCS 705/40( ) الذي ینص على أن تقوم وزرارة الزراعة في إلینويIDOA (

تقدیم إشعار للعامة  IDOAیجب على   .2020یولیو  1بإصدار تراخیص لھیئات نقل القنب في موعد ال یتخطى 
 بتاریخ إصدار ھذه التراخیص.

 
 410تراخیص ھیئات نقل القنب وفقًا لقانون  IDOAخالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، أو حتى تصدر   المادة الثانیة.

5(a-ILCS 705/40 30 410 متطلبات قانون)، أیھما أقرب، سیتم تعلیق(m-ILCS 705/20 8) و Ill.Adm.Code 
، ال یجوز لمركز زراعة القنب نقل القنب أو المنتجات الُمصنعة من 2020یولیو  1الذي ینص على أنھ اعتباًرا من  1300.195

القنب أو المختبرات الُمرخصة بموجب ھذا القانون، ما  القنب إلى منشآت تجھیز القنب أو ھیئات التوزیع أو الُمصنعین لمنتجات
 لم یكن قد حصل على ترخیص ھیئة نقل القنب.

 
لتقدیم طلبات البرنامج التجریبي المھني الخاص بالقنب في  2020یولیو  1المادة الثالثة. تم تعلیق الموعد النھائي الُمحدد بیوم 

، 2020سبتمبر  1) حتى Ill.Adm.Code 1300.202(a 8) و a-ILCS 705/25)10 410الكلیات المجتمعیة، وفقًا لقانون 
 أو حتى إنھاء إعالنات الحاكم للكوارث، أیھما أقرب. 

 
القسم الرابع. إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محكمة 

ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریانھ في ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون 
 ذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھ

 

 

 

       _____________________________ 
 جیھ بي بریتزكر        
 

 2020یونیو،  29صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020یونیو،  29مقدم من سكرتیر الوالیة في 


