
 

 

 

 

 

 

 

 أمر تنفيذي

 

  2020-19 رقم

 
خراجحظر مؤقت على الدخول إلى المباني لغرض إ  

 أو استبعاد مستأجر أو مالك منزل متنقل من منزله

 

ر أو الوفاة. يحدث بسبب ساللة جديدة من فيروسات ( هو مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى مرض خطي19كوفيدـ) دستجمال كورونافيروس 

ا خر.  ا يوجد االيا أي لقا  متتمد أو لال  مااد لففيروسات له آلشخص في البشر وتنتشر بسهولة من  تحديدها سابقًا لم يتمالتي  كوروناال

 المرض.

في  19كوفيدـين مفترضتين إيجابيتين لـو اية ميشيغان أول االتفي ارة الصحة والخدمات اإلنسانية إد، اددت  2020 (مارس) آذار 10في 

من  1 ملبر و اية ميشيغان بموجب القس األمر االة الطوارئ . ألفن ه ا4-2020 رقم نفي ير التاألم ، أصدرت  فس اليومميشيغان. في ن

، MCL 30.401- .421 ،، بصيغته المتدلةPA 390 1976، ، وقانون إدارة الطوارئ1963ميشيغان لتام و اية من دستور  5المادة 

 .MCL 10.31-.33، المتدلةبصيغته  ،PA 302 1945 ،1945وسفطات الطوارئ لفحاكم قانون لام 

ون إدارة الطوارئ الحاكم سفطات واستة وواجبات لـ "التتامل مع المخاطر التي تهدد ه ه الو اية أو شتب ه ه الو اية بسبب كارثة نقا حيمن

 MCL". ير القانونالتي لها قوة وتأثهات توجياللالنات واإلتنفي ية والوامر األاكم من خالل "، والتي قد ينف ها الحأو االة طوارئ"

، "يجوز لفحاكم إصدار أوامر لفى أنه بتد إلالن االة الطوارئ 1945، ينص قانون سفطات الطوارئ لتام (. وبالمثل2) - (1) 30.403

لمصابة تحت منطقة اداخل الاالة الطوارئ وضع  لالن  والممتفكات أو إلوقوالد ولوائح متقولة اسبما يراه ضروريًا لحماية األروا

 .MCL 10.31(1)يطرة "الس

ستبتاد األشخاص من مساكنهم خالل إأو  خرا بسبب التهديدات اإلضافية لفصحة التامة المتتفقة بإ أن تتفاقم حالة الطوارئ الحاليةليمكن 

 من سكان و اية لفمتاررين الاتفاء، وتوفير الحماية األساسية لصحة التامة، واماية ا19كوفيدـ نتشارإلحد من غرض ال .19كوفيدـوباء 

مستأجر أو ستبتاد إأو  خرا ، فمن المتقول والاروري توفير اإلغاثة المؤقتة من بتض المتطفبات ذات الصفة باإلخالء واظر إميشيغان

  ، إ ا في الظروف القصوى.السكنية هممبانيمن مؤقتًا  منزل متنقلصااب 

 ما يفي:ب أمر، أيشيغانوقانون م 1963ميشيغان لتام  تورسدبموجب 
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ل اخد  اتيال لتزوال ي اتال تحت الحجراتواء األفراد إ، والحاجة إلى 19-دكوفيتي يوفرها المنزل السكني من وباء نظًرا لفحماية ال .1

من المباني السكنية المستأجرة أو المباني السكنية تحت لقد مستأجر أو بائع أو استبتاد  خرا ،  ا يجوز ألي شخص إالمنزل السكني

يشكل  يشغل المبنى بموجبه، أو الشخص ال ي أو البائع ، إ ا إذا كان المستأجركمستأجر أو بائع يشغل المبنىأو شخص  ،تنفي ي مصادر

. يجب تفسير ه ا األمر لفى نطاق واسع لتحقيق ه ا الغرض. الممتفكاتلفى  شديدًاو اوشيكً  الفى شخص آخر أو خطرً  اكبيرً ا خطرً 

 مساًء. 11:59السالة  2020 (بريلأيسان )ن 17يسري ه ا القسم لفى الفور ويستمر اتى 

 6من المادة  1ة بموجب القسم كمة التدل في ه ه الو اي، التي ت ناط اصريًا بمحه ا األمر ما ي قصد به إلغاء السفطة القاائية يتامن  ا .2

 غاثة التادلة.اإل. و ا يؤثر ه ا األمر لفى السفطة المتأصفة لفقاضي في األمر ب1963ميشيغان لتام و اية من دستور 

بموجب لقد يها وص لفالمنصستالم المدفولات المستحقة إلتزام بالدفع أو الحق في نه يفغي اإله ا األمر ما يفسر لفى أ يتامن  ا .3

 MCL،  ("RJA")من قانون القااء المتدل 5718و  5716لتزامات والواجبات المنصوص لفيها في المادتين ، و ا اإلإيجار

 دفع طفب، قد  ا يتم تفبية مساءً  11:59السالة  2020 (أبريل) نيسان 17ستمر اتى يو افورً  تتبر القرار ساري المفتولي. 600.5716

  .اشخصيً  هاتسفيميق لن طر المستحقات

داخل   اتيال لتزوال ي اتال تحت الحجر األفراد اتواءإ، والحاجة إلى 19-كوفيدنظًرا لفحماية التي يوفرها المنزل السكني من وباء  .4

في ي لقد تن تحتمن المبنى أو بائع مستأجر أو استبتاد  خرا ،  ا يجوز ألي شخص دخول ممتفكات سكنية من أجل إالمنزل السكني

يشغل المبنى ، أو الشخص ال ي ع، أو البائ، أو الممتفكات الشخصية لفمستأجركمستأجر أو بائع يشغل المبنىشخص  ، أومصادر

،  RJA قانون من 5744بموجب القسم  ىلفمبن، بما في ذلك بموجب أمر يفوض بإلادة المدلي إلى ايازة كامفة وسفمية بموجبه

MCL 600.5744، ا لفى شخص آخر أو ا كبيرً يشكل خطرً  يشغل المبنى بموجبه، أو الشخص ال ي أو البائع تأجرإ ا إذا كان المس

 مساًء. 11:59السالة  2020 (بريلأيسان )ن 17يسري ه ا القسم لفى الفور ويستمر اتى . الممتفكاتلفى  شديدًاو اوشيكً  اخطرً 

داخل   اتيال لتزوال ي اتال تحت الحجر األفراداتواء إلحاجة إلى ، وا19-كوفيدوباء نظًرا لفحماية التي يوفرها المنزل السكني من  .5

القيام ب أو ضابط آخر نائالأو  (constableمسالده )أو  يفالشر أو وكيل (sheriff) دينةمال ريفش،  ا يجب لفى المنزل السكني

حتفظ بها بموجب لقد تنفي ي مصادر. يتم تتفيق أي مصادرة المباني السكنية المستأجرة أو المباني السكنية الم لفيه   برتتي اأمرً  بتبفيغ

 2020 (بريلأيسان )ن 17. يسري ه ا القسم لفى الفور ويستمر اتى (RJA) القاائية قوالد اإلدارة اله ا الغرض تفرضه أوامر

 مساًء. 11:59السالة 

داخل   اتيال لتزوال ي اتال تحت الحجر ألفرادااتواء إ، والحاجة إلى 19-كوفيدوباء نظًرا لفحماية التي يوفرها المنزل السكني من  .6

منزل ال مالك يكون لقد إيجار ، إ ا لندما،  ا يجوز ألي شخص منع مالك المنزل المتنقل من الوصول إلى منزله المتنقلالمنزل السكني

. تاكالممتف ا وشيًكا وشديدًا لفىألن مالك المنزل المتنقل يشكل خطًرا كبيًرا لفى شخص آخر أو خطرً ه إيجارلقد تم إنهاء قد  متنقلال

 مساًء. 11:59، السالة 2020 (بريلأيسان )ن 17يسري ه ا القسم لفى الفور ويستمر اتى 

، أو تمديد أي سترداد أو فترات قيودإأي فترات ، أو تحصيل تآة لتأجيل أي إجراءو اييتم تتفيق أي قيود قانونية لفى محكمة ه ه ال .7

 .6إلى  1نتهاء صالاية القيود لفى اإلخالء المنصوص لفيها في األقسام من إ من( يوًما 30ثالثين ) رومر دبت  ّا ا مواليد نهائية
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 1961، 1961، فإن جميع المصطفحات لها المتنى المنصوص لفيه في قانون القااء المتدل لتام في ه ا األمر متمول بهكما هو  .8

PA 236.بصيغته المتدلة ، 

 ك المتتمد له ا األمر جنحة.، يتد ا انتهاMCL 30.405 (3)و  MCL 10.33 رقم نونالقا مشياً معت   .9

 ة.و ايسيتم إرسال نسخة من ه ا األمر إلى المكتب اإلداري لمحكمة ال .10

 

 .التظيم و اية ميشيغانختم من قبفنا ب تمختوقيتي وتم ب

 

 

 

 2020 (مارسآذار ) 20التأريخ: 

 __________________________________                                                            مساءً  12:28الوقت: 

 تمريغريتشن و
 ااكم الو اية  
 
 
 

 :من قبل ااكم الو اية

 

 

 

 

__________________________________ 

 زير الخارجيةو
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