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 اإلنترنتعلى شبكة اإللكتروني   EGLEوموقع  EGLEتوزیع: جمیع موظفي  
 

 المسألة
 

مشاركة  المشاركة العامة ھي جزء حیوي من العدید من البرامج التي تدیرھا وزارة البیئة والبحیرات العظمى والطاقة في میشیغان.  تضمن عملیة ال 
الفرصة لتقدیم مدخالت ذات   یتم إخطارھم ، وفھم القرار المقترح ، وتتاح لھم EGLEالعامة الناجحة أن أولئك الذین یتأثرون على األرجح بقرار 

 . EGLEمغزى قبل إجراء 
 

 التعاریف
 

، بصیغتھ  PA 451 1994"المصدر المتأثر" یعني أي مصدر أو مرفق أو مالك أو مشغل بموجب قانون الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة لعام 
(أي تصریح أو ترخیص)؛ مطلوب إلصالح التلوث؛ أو یخضع لإلنفاذ الرسمي ویتطلب اإلذن    EGLEالمعدلة، وھو مطلوب للحصول على إذن من 

 اًرا عاًما وفترة تعلیق عام. أو اإلجراء إشع
 

 السیاسات
 

وقانون اإلجراءات   EGLEواإلطار القانوني لمشاركة الجمھور في أنشطة الفریق ھو الذي یحدد من خالل مختلف القوانین التمكینیة التي تدیرھا 
، بصیغتھ المعدلة، ویرد في متطلبات البرامج المفوضة اتحادیاً.  وفي حین أن بعض الجوانب المحددة لمشاركة  PA 306 1969اإلداریة لعام 

اریة والمبادئ  الجمھور خاصة باإلطار القانوني والتنظیمي للبرامج الفردیة، فإن المشاركة العامة التي یقودھا الفریق تستند إلى أفضل الممارسات اإلد
 لیة: األساسیة التا

 
وینبغي لعملیة صنع القرار أن تعزز اإلنصاف والتفاھم والمشاركة.  وینبغي أن تكون شفافة، وأن تحدث في خطوات، وفي إطار زمني   •

یة  تفھمھ األطراف المعنیة ویمكن التنبؤ بھ.  وسیكون من السھل تحدید صانع القرار قبل اتخاذ القرار.  ویستند كل قرار إلى المزایا التقن 
رح ومعاییر صنع القرار المحددة في النظم والقواعد التي تنفذھا اللجنة.  وأساس القرار متاح للجمھور بالقدر الذي یسمح بھ القانون.   للمقت 

 ویكون الفریق مسؤوال ً عن القرار استناداً إلى المعلومات المتاحة لھ أثناء عملیة صنع القرار.  
 یلي: وینبغي أن تتاح للجمھور الفرصة للقیام بما •

o  لعب دور ذو مغزى في أنشطةEGLE. 
o .المساھمة في اتخاذ قرار بشأن برنامج أو نشاط مقترح یمكن أن یؤثر على نوعیة حیاتھم 
o    .الحصول، بما یتفق مع قانون الوالیة، على المعلومات ذات الصلة بعملیة صنع القرار 
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وینبغي أن یكون الفریق قادراً على شرح قراره وكیفیة النظر في التعلیقات ذات الصلة وفي الوقت المناسب في ذلك القرار، مما یتیح  •
 قد تم االستماع إلیھا والنظر فیھا. للمشارك المعني القدرة على التأكد من أن مصالحھ  

 
 إشعار عام بإجراءات اإلدارة 

 
  سیتم نشر اإلجراءات التي تخضع لمشاركة الجمھور، بما في ذلك أوقات ومواقع االجتماعات العامة وجلسات االستماع، وفترات التعلیق العام

اتف  .  یتم تحدیث التقویم أسبوعیًا.  بالنسبة لكل إدخال، سیحدد التقویم نقطة اتصال واحدة على األقل ویتضمن أرقام الھEGLEالمفتوحة في تقویم 
لبونھ ویتم نشره  وعناوین البرید اإللكتروني لجھات االتصال.  باإلضافة إلى ذلك، یتم إرسال التقویم عبر البرید اإللكتروني إلى جمیع األفراد الذین یط

 على الویب.  EGLEعلى موقع 
 

یعانون من إتقان اللغة اإلنجلیزیة المحدود   یجب أن تستوعب طرق اإلشعار األشخاص الذین یعانون من ضعف في الرؤیة أو السمع وأولئك الذین
)LEP وفقًا لسیاسة (EGLE   وعدم التمییز في برامج  024-09رقم ،EGLE  وخطة ،Lep  الخاصة بـEGLE   .(لم یتم نشرھا بعد) 
 

اإلجراءات المعلقة للمجتمع  معلومات أساسیة عن EGLEبالنسبة لجمیع اإلجراءات المناسبة التي تتخذھا اإلدارة التي تخضع إلشعار عام، ستوفر 
 المحلي المتضرر وتستخدم الموارد المتاحة للحصول على معلومات حول احتیاجات المجتمع المحلي، مثل: 

 
 طرق إلعالم السكان بشكل فعال.  •
 . LEPتحدید االحتیاجات والخدمات ألفراد المجتمع مع  •
 تحدید احتیاجات أفراد المجتمع ذوي اإلعاقة.  •
 جتماعات العامة المناسبة لتلبیة احتیاجات المجتمع. مواقع وأوقات اال •

 
ات االستماع.   واإلشعار العام یذكر بوضوح اإلجراء الذي تتخذه الوزارة؛ تواریخ فترة التعلیق العام؛ والوقت والتاریخ ومكان االجتماعات العامة/ جلس

 ستتم إضافة اللغة التالیة إلى جمیع اإلشعارات العامة: 
 

]  اختیار ما ھو مناسبد الذین یحتاجون إلى مساعدة لغویة أو أماكن إقامة للمشاركة الفعالة في االجتماع/جلسة االستماع [یجب على األفرا
لطلب اللغة  [إدراج التاریخ قبل أسبوعین من تاریخ االجتماع/جلسة االستماع]  بحلول [بإدراج اسم جھة االتصال ورقم الھاتف]  تواصل معال

 والتنقل والرؤیة والسمع والترجمة و/أو أي مساعدة أخرى. 
 

على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو السن أو األصل القومي أو اللون أو الحالة االجتماعیة أو اإلعاقة أو المعتقدات   EGLEال تمیز 
ة أو الطول أو الوزن أو المعلومات الوراثیة أو التوجھ الجنسي في إدارة أي من برامجھا أو أنشطتھا ویحظر الترھیب واالنتقام، كما  السیاسی 

 ]. EGLE، عدم التمییز في برامج 024- 09رقم   EGLE[انظر سیاسة تقتضي القوانین واللوائح المعمول بھا 
 

 االجتماعات العامة/جلسات االستماع
 

 EGLEدور 
 

 اإلجراءات التالیة:  EGLEواستعداداً لعقد جلسة/جلسة استماع عامة، تتخذ 
 
یعمل موظفو الشعبة مع موظفي برنامج شعبة الدعم البیئي، وموظفي مكتب شؤون اإلعالم، وموظفي مكتب الشؤون التشریعیة، ومكتب المحامي  .1

 الحكومیة المناسبھ. والوكاالت   EGLEالعام للعدالة البیئیة، وغیرھم من موظفي 
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المجتمع بالمعلومات المتعلقة بإجراءات وقرارات الوزارة من خالل المشاركة المستمرة مع قادة   EGLEفي حدود عملیة صنع القرار، یزود   .2
 المجتمع، والموظفین العمومیین، والجماعات البیئیة، والمواطنین المعنیین، و المصدر المتأثر. 

 
 معلومات خطیة لألشخاص الذین ال یمكنھم الوصول إلى اإلنترنت عند الطلب. وستتاح  .3

 
القاعدة.    تتم كتابة اإلشعارات العامة بالمصطلحات واللغات التي یسھل فھمھا، إال عندما تكون لغة اإلشعار العام محددة مطلوبة بموجب القانون أو .4

اإلشعار القانوني أو األقسام األخرى من المنشورات المحلیة. سیتضمن اإلشعار العام جدول أعمال  وعند االقتضاء، توضع اإلشعارات في أقسام 
 أو بیانًا محدًدا بالغرض من عقد جلسة/جلسة استماع عامة. 

 
  مقدم الطلب (مقدمي الطلبات) على االجتماع مع أصحاب المصلحة في  EGLEللحصول على صفقات مناسبة للسماح أو الترخیص، تشجع  .5

 المجتمع لتعزیز الحوار المفتوح في وقت مبكر من العملیة.  وكما نوقش أدناه، یُفضَّل أن یتم التواصل العام األولي قبل تقدیم الطلب. 
في مثل ھذه الحاالت، سیتم تشجیع مقدم الطلب (مقدمي الطلبات) على تقدیم إشعار للمقیمین المقیمین في المجتمعات المتضررة وحولھا   )أ

 لترخیص/الترخیص المعلق والمشروع المقترح وتقدیم المعلومات األساسیة حول المشروع للسكان المھتمین.حول طلب ا
 یتم تشجیع مقدم الطلب (المتقدمین) على وضع خطة عالقات مجتمعیة لھیكلة الحوار المستمر مع المجتمعات المجاورة.  ) ب

 
معقولة لضمان وصول األشخاص ذوي األھمیة إلى الحد من   خطوات   EGLE، ستتخذ  EGLEالخاصة بـ  Lepكما ھو موضح في خطة  .6

طلبًا للحصول على مترجم في    EGLEأو عندما تتلقى  LEPاالستجابة ، وتوفیر مترجم عندما یكون معروفًا أن ھناك أعضاء في المجتمع مع 
ة بشكل كاف ٍ على النحو المبین في خطة  غضون أسبوعین من أي جلسة استماع أو اجتماع عام وعندما تكون الحاجة إلى مترجم فوري مبرر

Lep  الخاصة بـEGLE . 
 

، عدم التمییز في برامج 024-09رقم  EGLEأن مرافق االجتماعات یمكن أن تستوعب األفراد ذوي اإلعاقة وفقًا لسیاسة  EGLEوستضمن  .7
EGLE . 

 
استخدام الرسائل النصیة، أو غیرھا من أشكال االتصاالت اإللكترونیة، من قبل موظفي اإلدارة خالل جلسة مفتوحة تشكل   EGLEستحظر  .8

 ، كما المعدلھ. PA 267  1976مداوالت تجاه اتخاذ القرارات أو القرارات الفعلیة بطریقة تنتھك قانون االجتماعات المفتوحة لعام 
 

 اجتماًعا إعالمیًا بالتزامن أو بشكل منفصل عن جلسة استماع عامة.  EGLEقد تعقد  - لدیة، والبیوت المفتوحة الجلسات اإلعالمیة، قاعات الب  .9
الغرض من االجتماع اإلعالمي ھو عادة إبالغ المقیمین في وحول المجتمع المتضرر بنطاق وطبیعة المشروع في الوقت المناسب وبطریقة   )أ

ویجوز عقد اجتماع إعالمي قبل جلسة استماع علنیة أو قد یُعقد عندما ال تكون ھناك حاجة إلى    تفاعلیة وشرح عملیة السماح / الترخیص.
 عقد جلسة استماع علنیة. 

 ویمكن أیضاً عقد اجتماعات إعالمیة لشرح المسائل المتصلة باإلنفاذ، أو مشاریع اإلصالح، أو غیرھا من أنشطة الفریق التي تھم الجمھور.  ) ب
 جدول أعمال و/أو بیانا محددا بالغرض من االجتماع. وستضع اللجنة   ) ج
 

 صحیفة وقائع وملخص المشروع   .10
ملخًصا بلغة واضحة للجوانب الرئیسیة للمشروع المقترح، بما في ذلك الغرض من النشاط المقترح   EGLEعند االقتضاء، ستقدم  )أ

 لتي من شأنھا الحد من تلك اآلثار.ومصدره وموقعھ، وأي آثار بیئیة متوقعة، وأي ضوابط أو أعمال الممارسات ا
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i.  وستتبعEGLE  الخطوات المنصوص علیھا في سیاسةEGLE   وعدم التمییز في برامج 024-09رقم ،EGLE وخطة ،Lep  
 لضمان الوصول الھادف وتحدید ما إذا كان سیتم ترجمة صحائف الحقائق وملخصات المشاریع. EGLEالخاصة بـ 

 توفر المستند  ) ب
i.  وستتخذEGLE  .قصارى جھدھا إلتاحة المعلومات للمقیمین في المجتمعات المتضررة في الوقت المناسب وبطریقة فعالة 
ii.  قد تنشئEGLE نت. مستودعات للمستندات وتضع المعلومات على اإلنتر 
iii.  وستقدمEGLE  ،1976المعلومات عند طلبھا من خالل قانون حریة المعلومات في میشیغان PA 442 .بصیغتھ المعدلة ، 

 
 دور المجتمع 

 
بأن المشاركة المجتمعیة، بما في ذلك التخطیط المشترك والمشاركة في رعایة األحداث، أمر بالغ األھمیة لنجاح المشاركة العامة.    EGLEوتعترف 

خطط مشاركة عامة بالتنسیق مع المجتمعات المحلیة    EGLEالحد العملي وبالنظر إلى اإلطار القانوني والتنظیمي للبرامج الفردیة، ستضع  وإلى
بالشراكة مع المنظمات المجتمعیة للتخطیط لألحداث ، بما في   EGLEالمتضررة.  عندما یكون ذلك مناسبًا ومسموًحا بھ بموجب القانون ، ستقوم 

قاعات البلدیة والمنازل المفتوحة والجلسات اإلعالمیة واالجتماعات العامة وجلسات االستماع العامة.  وستشارك المجموعات المشاركة في   ذلك
المسؤولیة عن األحداث وستكون مسؤولة عن تحدید لوجستیات األحداث، مثل أین ومتى وكیف سیتم تنظیم األحداث.  وتعتزم اللجنة أن یضطلع 

 المجتمع المحلي بأدوار قیادیة في ھذه المناسبات، بما في ذلك العمل كمترجمین ومیسرین والمشاركین في حلقة النقاش. أعضاء 
 

 دور المصدر المتأثر 
 

تؤید أو تعزز أنشطة مقدم الطلب قید المراجعة وموضوع االجتماع / جلسة االستماع.    EGLEخالل جلسة استماع عامة ، من الضروري أال یبدو أن 
ولذلك، ال ینبغي لمقدم الطلب أن یضطلع بدور نشط في تخطیط أو المشاركة في االجتماع العام أو جلسة االستماع.  ویشمل ذلك تخصیص وقت  

ستضیف مقدم الطلب اجتماعھ الخاص إذا أراد المصدر تقدیم ھذه المعلومات إلى  أن ی  EGLEخاص للحضور في االجتماع/جلسة االستماع.  تقترح 
.  وقد تشمل المشاركة السلبیة الحضور كمشارك، أو  EGLEالمجتمع.  عند االقتضاء، یجوز لمقدم الطلب المشاركة بشكل سلبي في اجتماع عام 

 ). EGLEموقع الشبكي أو في االجتماع (بموافقة من توفیر الموظفین لجدول موارد، أو إعداد وثائق تكون متاحة على ال
 

 التحسین المستمر 
 

.  وكجزء من ھذه العملیة، ستقوم اللجنة بتدریب  EGLEفي التحسین المستمر لمشاركة الجمھور في برامج وأنشطة  EGLEوتتمثل سیاسة 
، توفر ھذه   EGLEالموظفین على إدماج المشاركة العامة في مسؤولیاتھم الوظیفیة.  بسبب االختالفات في التفاصیل بین مجموعة متنوعة من برامج 

ال تصف كیفیة إجراء مثل ھذه التحسینات أو عملیة محددة  السیاسة نظرة عامة واسعة على األشیاء التي یجب أخذھا في االعتبار كجزء من العملیة و 
برامجھا.    لتسھیل الجمھور مشاركھ.  وبدالً من ذلك، ستقوم كل شعبة من أقسام البرامج باستمرار بتحدید وتنفیذ تحسینات المشاركة العامة في إدارة

 وعند القیام بذلك، سینظر مدیرو البرامج، كحد أدنى، فیما یلي: 
 

 كجزء من دوراتالتدریب الداخلیة الخاصة بھم.   EGLEدمج التحسین المستمر لمشاركة الجمھور في برامج وأنشطة  •
 زیادة مھارات الموظفین للعمل مع الجمھور، بما في ذلك مھارات االتصال، وحل النزاعات، وتیسیر االجتماعات العامة.  •
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 المنظمات المھنیة ذات الصلة بالعمل ومجتمعاتھم المحلیة. تشجیع مشاركة الموظفین في  •
 تحدید الفرص المتاحة لزیادة فعالیة المشاركة العامة، بما في ذلك توقیت وطبیعة اإلشعار العام والمدخالت.  •
عند   EGLEفیھا ، بما في ذلك اإلخطار بالقرارات المعلقة، والعوامل التي تنظر EGLEتسھیل فھم الجمھور للقضایا المعروضة على  •

 أمامھا في عملیة صنع القرار، وأساس القرار عندما یتم ذلك.  EGLEالتوصل إلى قرار، والمعلومات التقنیة التي لدى 
 تعزیز فھم الجمھور للبنیة التنظیمیة للمجموعة وعملیات صنع القرار وقدرتھ على العمل في إطارھا.  •
والمنظمات غیر الحكومیة، بما في ذلك أصحاب المصلحة، والجماعات المجتمعیة،   تحسین عالقات العمل مع الوحدات المحلیة للحكومة  •

 ووسائل اإلعالم. 
 المعلومات وتتلقاھا، بما في ذلك استخدام اإلنترنت.  EGLEتحسین الوسائل التقنیة التي تنقل بھا  •
 وضمان خط أساس ثابت لتقدیم الخدمات.   EGLEإنشاء فریق لتسھیل أنشطة مختلف أقسام  •

 
 ولتنفیذ ھذه السیاسة، سیكون لكل نائب مدیر ومدیر شعبة في إطار البرنامج ھدف أداء سنوي لتحسین مشاركة الجمھور في برامج كل منھما. 

 
 

   سلطة الموافقة
 
 

 _______________________________ 
 لیزل آیشلر كالرك، مدیرة

 
 

 التاریخ 
 

 عنوان  تاریخ  العمل  السیاسة رقم 
السیاسة المؤقتة بشأن المشاركة العامة والتوعیة المجتمعیة من   04/05/2002 تم إنشاءھا 09-007

 أجل إجراءات اإلدارة المثیرة للجدل 
 نفس ما ورد أعاله  02/21/2003 تمت مراحعتھا 09-007
 العامة في برامج وأنشطة اإلدارات سیاسة المشاركة  01/14/2005 تمت مراحعتھا 09-007
 سیاسة المشاركة العامة في قرارات الوزارة  01/21/2020 تمت مراحعتھا 09-007

 
 مسؤولیة االتصال/التحدیث 

 
-EGLEوینبغي توجیھ أي أسئلة أو شواغل تتعلق بھذه السیاسة واإلجراءات إلى منسق االمتثال لعدم التمییز، المكتب التنفیذي، على 

NondiscriminationCC@Michigan.gov . 
 

فیما یتعلق بتنفیذ القواعد والقوانین التي تدیرھا  EGLE. توفر ھذه الوثیقة التوجیھ لموظفي EGLEوضع متطلبات تنظیمیة لألطراف خارج  EGLEال یمكن لسیاسة وإجراءات 
EGLE وھو مجرد تفسیر، وال یؤثر على حقوق الجمھور أو إجراءاتھ وممارساتھ، وال یتمتع بقوة القانون وأثره. یجب على موظفي .EGLE  اتباع التوجیھات الواردة في ھذه
 الوثیقة.
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