
 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذي           أمر   

2020-15رقم.   

 

عن بعد  في اإلجتماعات العامة إذن مؤقت للمشاركة  

 و جلسات اإلستماع وإعفاء مؤقت من

 .متطلبات اإلجتماع الشهري لمجالس المدارس                                                             

 

ساللة بسبب أن يسبب مرضاً خطيراً أو الوفاة. إنه يمكن رض في الجهاز التنفسي والذي هو م (COVID-19)نوفل فيروس كورونا

 منمميتة أو  مخاطر المرض شديدةالبشر وتنتشر بسهولة من شخٍص إلى آخر. عند جديدة من فيروس كورونا والتي لم تحدد من قبل 

COVID-19  لـد الراشدين الكبار وأولئك المصابين بحالة صحية مزمنة. وهناك خطراً مرتفعاً من من اإلنتشار السريع هو أعلى عن   

COVID-19   مثل دور الرعاية الصحية. حالياً ال يوجد لقاح موافق عليه أو عالج مضاد بشكل جماعيبين األشخاص الذين يعيشون ،

  .للفيروسات لهذا المرض

في  COVID-19 ن للصحة والخدمات البشرية أول حالتين مفترضتين ايجابيتين منا, حددت إدارة ميشيغ2020آذار/مارس  10ي ف

 1ن تحت القسم ا. هذا األمر أعلن حالة طوارئ في جميع أنحاء والية ميشيغ2020-4ن. في اليوم نفسه، قمت بإصدار أمراً تنفيذياً اميشيغ

 ،MCL 30.401-.421كما هو معدل،  ,PA 390 1976,  مرسوم إدارة الطوارئ ، 1963ن لعام ايغمن دستور ميش 5من المادة 

 .MCL 10.31-.33كما هو معدل،  ,PA 302 1945، 1945ومرسوم  الصالحيات الطارئة للحاكم من عام 

هذه الوالية كما هو مقدم سكان ه الوالية أو تصدي للمخاطر على هذال"لـ مرسوم إدارة الطوارئ يخّول الحاكم بصالحيات شاملة و واجبات 

 ".من قبل كارثة أو طارئ"، والذي ممكن للحاكم أن يطبقه من خالل، "أوامر تنفيذية، تصريحات، و توجيهات لديها قوة وتأثير القانون

MCL 30.403(1)-(2)   يمكن د إعالن حالة طوارئ، "يوفر بأنه، من بع، 1945كذلك، مرسوم  الصالحيات الطارئة للحاكم من عام

للحاكم سّن أوامر معقولة، قوانين، وأنظمة كما يرها/ تراها ضرورية لحماية الحياة والممتلكات أو لوضع حالة الطوارئ تحت السيطرة في 

 “ .MCL 10.31(1) . المنطقة المتأثرة

ن الضعفاء، من المهم من جميع أهالي اساسية ألهالي ميشيغحماية الصحة العامة، و لتوفير حمايات أ ،COVID-19 للتخفيف من إنتشار

ن إتخاذ خطوات للتحديد من التواصل الشخصي. تدابير التخفيف المهمة هذه تشمل التباعد اإلجتماعي وتحديد عدد األشخاص اميشيغ

  .المتفاعلين في اإلجتماعات العامة

 

عد واإلجراءت المتعلقة بالحضور الجسدي في اإلجتماعات وجلسات اإلستماع إلى هذا الحد، إنه من المعقول و من الضروري تعليق القوا

ن. الهيئة العامة و المؤسسات هذه يجب أن تكمل إجراء األعمال العامة خالل هذه اللهيئات العامة و المؤسسات الحكومية األخرى في ميشيغ

يجب أن يستطيع إكمال المشاركة في صنع القرار الحكومي من و عامة الناس  ،COVID-19 الطارئة، بما في ذلك أفعال لإلستجابة إلى

 .دون تحديد من دون مبرر الصحة العامة، األمن، والرعاية
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  :أصدرنا األمر التالين، او قانون ميشيغ 1963ام ن من عاعمالً تحت دستور ميشيغ

 ،1976مساًء، إلى الحد الذي قانون اإلجتماعات المفتوحة  11:59-عند ال 2020نيسان/ابريل  15حتى وفعال على الفور  .1

PA 267  ،كما هو معدلMCL 15.261  15.272إلى (“OMA”)   عقد في مكان فعلي إجتماع لهيئة عامة أن ييتطلب

 OMA, MCL من 3لعضو أو أكثر من هيئة عامة، إمتثال صارم بالقسم  الشخصيأو يتطلب الحضور  متاح لعامة الناس

   :كذلك، كما يلي شخصيهو معلق مؤقتاً للتخفيف من أي متطلبات مكان فعلي أو حضور   ،15.263

(a) اً، بما في ذلك اإلجتماع الهاتفي أو اإلجتماع عبر الفيديو، بطريقة حيث كل إجتماع لهيئة عامة ممكن أن يعقد إلكتروني

 .من عامة الناس وأعضاء الهيئة العامة يمكنهم المشاركة عبر طرقاً إلكترونية

(b)  إجتماع لهيئة عامة معقد إلكترونياً يجب أن يجرى بطريقة تسمح بتواصل بإتجاهين حتى يتمكن أعضاء الهيئة العامة

يستمع اليهم من قبل األعضاء اآلخرين للهيئة العامة وحتى يتمكن  لمشاركي عامة الناس سماع أعضاء  السمع وأن

الهيئة العامة و يمكن ان يستمع اليهم من قبل أعضاء الهيئة العامة و مشاركين آخرين خالل فترة التعليقات العامة. 

يقات العامة المكتوبة والتي يمكن قراءتها أو مشاركتها مع يمكن للهيئة العامة أيضاً إستخدام التكنولوجيا لتسهيل التعل

 .أعضاء الهيئة العامة و المشاركين اآلخرين

(c)  أعضاء هيئة عامة و عامة الناس  المشاركين إلكترونياً سيعتبروا موجودين و حاضرين في اإلجتماع و كأنهم

ً حاضرين   .في اإلجتماع شخصيا

 

(d) ما لم ينص على خالف ذلك بالمشاركة بأي إجتماع للهيئة العامة معقد إلكترونياً،  جميع االسخاص يجب أن يسمح لهم

   .OMA  في

 

(e)  ،بالتنسيقإذا هيئة عامة مباشرةً أو غير مباشرةً حافظت على حضور رسمي عبر االنترنت، يجب على الهيئة العامة 

شر إشعار مسبق إلجتماع يعقد إلكترونياً على ، نOMA مع و باإلضافة إلى أي متطلبات إشعار سارية أخرى تحت

علن. اإلشعار العام على الموقع لجزء من الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة العامة و الذي هو متاح بشكٍل كامل ل

اإللكتروني يجب أن يشمل إما على الصفحة الرئسية أو على صفحة أخرى مخصصة لالشعارات العامة لإلجتماعات 

لة بغير إنتظام أو اجتماعات إلكترونية و متاحة عبر رابط بارز و واضح على الصفحة الرئسية للموقع العامة المجدو

حول تلك اإلجتماعات العامة المجدولة بغير إنتظام أو اإللكتروني و الذي يصف بوضوح الغرض منه لإلخطار العام  

 :االجتماعات إلكترونية. إشعار إجتماع هيئة عامة والذي سوف يعقد إلكترونياً يجب أن يضم كل من ما يلي

 

(i)  السببتفسير  ً  .إلجتماع الهيئة العامة إلكترونيا

 

. (ii) أو اإلثنيناإللكتروني الموقع، رقم الهاتفجتماع إلكترونياً، بما في ذلك في اإل العامةإجراءات مفصلة حول كيفية مشاركة ،. 

 

 (iii)  حيث يمكن لألشخاص اإلتصال بأعضاء الهيئة العامة لتوفير المدخالت أو طرح اسئلة حول أي عمل سيقدم أمام إجراءات    

 .اإلجتماعالعامة في  الهيئة                        

 

 (iv)إجراءات بحيث األشخاص ذوي اإلعاقات يمكن أن يشاركوا في اإلجتماع. 
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(f)  حق الشخص بالمشاركة بإجتماع هيئة عامة معقد إلكترونياً يشمل الحق بالتسجيل الشريط، التسجيل عبر الفيديو، البث

لعامة في إجتماع عام. ممارسة هذا الحق ال يعتمد مباشرةً عبر الراديو، والبث مباشرةً على التلفاز اجراءت الهيئة ا

على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة. ولكن، يمكن للهيئة العامة إنشاء قواعد وأنظمة معقولة لتخفيف من فرصة 

 .المقاطعة في اإلجتماع

 

(g) نياً التسجيل أو غير ذلك توفير الهيئة العامة قد ال تطلب شخصاً كشرط للمشاركة في إجتماع للهيئة العامة المعقد إلكترو

إسمه/اسمها أو معلومات أخرى أو غير ذلك إستوفاء شرطاً مسبقاً للحضور، غير اآلليات الضرورية للسماح للشخص 

    .بالمشاركة بفترة التعليق العام من االجتماع

 

(h) ومسجلة من قبل الهيئة  ح لشخص بمخاطبة إجتماع هيئة عامة معقد إلكترونياً تحت القوانين الراسخةايجب السم

 إال إذا كان هناكشخص أن يستبعد من إجتماع معقد إلكترونياً و هو في غير ذلك مفتوح للعلن الالعامة. ال يجب على 

 .خرق للسلم مرتكب خالل اإلجتماع

 

(i)  بنداء األسماء لتفادي خالل إجتماع للهيئة العامة المعقد إلكترونياً، أعضاء الهيئة العامة مدعوين ألخذ جميع األصوات

 .أي اسئلة حول كيفية تصويت كل عضو من الهيئة العامة

 

(j)  عامة تعقد إجتماعاً إلكترونياً تحافظ مباشرةً أو غير مباشرةً حضور رسمي عبر االنترنت، تشجع الهيئة الهيئة الإذا

اص بالهيئة العامة جدول أعمال و العامة على اإلتاحة لعامة الناس من خالل الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني الخ

 .مواد أخرى متعلقة باإلجتماع

 

(k)  من المشاركة في جلسة  واأن يستبعدمكن يغير ذلك في إجتماع هيئة عامة معقد إلكترونياً ن والمشارك العامةأعضاء

 قة أجرت و عقدت بإمتثال مع متطلباتمغلقة للهيئة العامة معقدة إلكترونياً خالل ذلك اإلجتماع إذا الجلسة المغل

OMA المنطبقة على جلسة مغلقة. 

 

هيئة عامة تعقد إجتماعاً إلكترونياً كما هو موفر تحت هذا األمر مشجعة على فعل ذلك بطريقة تحقق على قدر اإلمكان أهداف  .2

ع قرارات مسؤوالً. المناقشات أو ، والذي تضم تعزيز المساءلة الحكومية و ترسيخ االنفتاح في الحكومة لدعم صنOMAلـا

معاكسة لهذه  تأتيسماعه من قبل عامة الناس المشاركين في اإلجتماع  األقلالمداوالت في اجتماعٍ مفتوح والذي ال يمكن على 

المراسلة  اإلستجابات. بناًء على ذلك، يجب على أعضاء الهيئة العامة تجنب إستخدام البريد االلكتروني، المراسلة النصية،

الفورية، و وسائل تواصل أخرى كهذه لصنع قرار التداول تجاه قراراً، و يجب تجنب صنع قرار مدار القرن بطريقة غير متاحة 

 .للعلن في إجتماعٍ مفتوح

 

 .OMA الـمع  يمتثل، هو OMA-هذا األمر والمتطلبات األخرى لل لمتطلبات إمتثال إذا قرار أو عمل آخر لهيئة عامة هو  .3

  

يتطلب السماح  OMA-مساًء، إذا تشريعاً أو قانوناً غير ال 11:59-عند ال 2020نيسان/ابريل  15حتى فعال على الفور  .4

قانون مع إصدار رخصة أو جلسات إستماع مطلوبة تحت  إقترانبالتعليقات العامة أو عقد جلسات إستماع عامة، بما في ذلك 

، هيئة عامة أو إدارة أو 141.440aإلى  MCL 141.421 كما هو معدل ,PA 2 1968الميزانية الموحدة و المحاسبة، 

 العامةتكنولوجيا التي ستسهل قدرة عضو من أن توفر وسائل للتعليق العام عن بعد أو المشاركة عبر إستخدام مكن يوكالة 

تعليق بصراحة من قبل تشريع أو قانون،   مرخصحضر شخصياً. إذا ليس  العامةسه كأن عضو للمشاركة عن بعد بالقدر نف

 .به، بما في ذلك وسائل إلكترونية، أيضاً مسموح مكتوب

3



، المادة 11aمن المادة  6فرعية مساًء، إمتثال صارم بالمادة ال 11:59-عند ال 2020نيسان/ابريل  15حتى فعال على الفور  .5

كما هو  ,PA 451 1976من قانون المدرسة المراجع،  418aمن المادة  1, والمادة الفرعية 384من المادة  7الفرعية 

هو معلق مؤقتاً حتى ال يتطلب من  ,MCL 380.418a(1) و  MCL 380.11a(6), MCL 380.384(7)معدل، 

     .قل مرة كل الشهرمجالس المدارس عقد اجتماعات على األ

حقوق الصحيفة أو وسائل إعالم أخرى. أعضاء الهيئات العامة مشجعين  قيدال شيء في هذا األمر يسمح لهيئة عامة أن تحدد  .6

على تسهيل الوصول ألعضاء الصحافة و وسائل اإلعالم االخرى إلى كل من اإلجتماعات المعقودة إلكترونياً وألعضاء الهيئة 

 .العامة

    .كما هو مستخدم في هذا األمر، المفردات "قرار"، "إجتماع"، و "هيئة عامة" ال تنطبق على الهيئة التشريعية للوالية .7

 .نص هذا األمر سيسود فوق أي نص متضارب من ميثاق محلي، مرسوم، أو قانون .8

 .2020-2من األمر التنفيذي   3و  2هذا األمر يحل محل القسم  .9

 عي  والختم العظيم لوالية ميشيغانبتوقييالً ذم

. 

 

 

 

 

 

 

آذار/مارس 18التاريخ:   

GRETCHEN WHITMER 

مساءً  3:39التوقيت:   GOVERNOR 

 غريتشين وايتمير

 الحاكم

 

 

 

:من الحاكم  

 

 

___________________________________ 

SECRETARY OF STATE 

                   وزير الوالية                                     
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