إعادة تقسيم الدوائر 101
تقديم
في عام  ، 2018أخذ ناخبو ميتشغان مصيرهم بأيديهم وقاموا بتغيير جذري في عملية إعادة تقسيم الدوائر من
ال من أن يرسم المشرعون حدودا ً لمصالحهم ،فإن المواطنين يرسمون حدودا ً
خالل تبني االقتراح  .2-18وبد ً
تمثل مصالحهم وتحترم وجهات نظرهم التاريخية أو الثقافية أو االقتصادية.
ألول مرة في تاريخ ميتشغان ،ستقود لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر ( )MICRCعملية إعادة
تقسيم الدوائر لرسم خرائط عادلة ومستقلة .تتمتع لجنة  MICRCبالسلطة الحصرية إلعادة تقسيم دوائر الوالية
بموجب المادة الرابعة ،القسم  6من دستور ميتشغان لعام .1963
من هي لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر ()MICRC؟
لجنة ( )MICRCهي مسؤولة عن رسم خطوط المقاطعات لمجلس الكونجرس لوالية ميتشغان ومجلس النواب
ومجلس الشيوخ للوالية .لجنة  MICRCهي الكيان الوحيد في الوالية المرخص له برسم واعتماد خطط إعادة
تقسيم الدوائر لوالية ميتشغان.
تم اختيار لجنة  MICRCعشوائيا ً من بين أكثر من  9,000متقدم ،وتتألف لجنة  MICRCمن  13مواطنًا
من جميع أنحاء والية ميتشغان  .ومن بينهم أربعة أشخاص ينتمون إلى الحزب الديمقراطي ،وخمسة مستقلين
ال ينتمون إلى أي من الحزبين الرئيسيين ،وأربعة ينتمون إلى الحزب الجمهوري.
أعضاء لجنة  MICRCفي الجلسة االفتتاحية هم:
المفوض دوجالس كالرك ،مدير متقاعد للعمليات والتطوير
المفوض خوانيتا كاري ،مفوض متقاعد متخصص في رعاية التبني
المفوض أنتوني عيد ،طالب طب
المفوض روندا النج ،وسيط عقاري
المفوض ستيفن ليت ،محامي شبه متقاعد
المفوض بريتني كيلوم ،سيدة أعمال وممارس الصدمات
المفوض سينثيا أورتن ،طالبة جامعية
المفوض م .روثهورن  ،متعاون مالي
المفوض ريبيكا ستيال ،محامي
المفوض جانيس فاليت ،مصرفي متقاعد
المفوض إيرين واغنر ،مهندس منزلي
المفوض ريتشارد فايس ،عامل السيارات المتقاعد والعامل اليدوي
والمفوض داستن ويتجيس ،أخصائي الرواتب
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يشمل فريق عمل لجنة  MICRCبالجلسة االفتتاحية المدير التنفيذي سوان هامرسميث ،والمستشار العام
جوليان باستوال  ،ومدير االتصاالت والتواصل إدوارد وودز الثالث.
ما هي المسؤوليات الدستورية للجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية؟
قبل رسم أي خطوط ،على لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية عقد  10جلسات
استماع على األقل .ووفقا ً لدستور والية ميتشغان ،يكون غرض جلسات االستماع:
 .1إبالغ الجمهور بشأن عملية إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية.
ُ .2مشاركة غرض ومسئوليات اللجنة.
 .3الحصول على المعلومات من الجمهور بشأن الخطط المحتملة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لمناطق تمثيل والية
ميتشغان في الكونجرس ،ومجلس الشيوخ ،ومجلس النواب.

يُحدد دستور والية ميتشغان المعايير واإلجراءات التي على لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية اتباعها عند عرض وتبني خطة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية .فيما يلي المعايير الدستورية مرتبة
بترتيب األولوية.
أ) يجب أن تكون الدوائر متساوية في عدد السكان كما هو منصوص عليه في دستور الواليات المتحدة
ويجب أن تمتثل لقانون حقوق التصويت والقوانين الفيدرالية األخرى.
ب) يجب أن تكون المناطق متجاورة جغرافياً .مناطق الجزر متجاورة عن طريق األرض مع المقاطعة التي
هي جزء منها.
ج) يجب أن تعكس المناطق تنوع سكان الوالية والمجتمعات ذات الصلة .قد تشمل المجتمعات ذات الصلة،
على سبيل المثال ال الحصر ،السكان الذين يتشاركون في الخصائص الثقافية أو التاريخية أو المصالح
االقتصادية .ال تشمل المجتمعات ذات الصلة العالقات مع األحزاب السياسية أو شاغلي المناصب أو المرشحين
السياسيين.
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د) ال يجوز أن توفر الدوائر ميزة غير متناسبة ألي حزب سياسي .تُحدَّد الميزة غير المتناسبة ألي حزب
سياسي باستخدام المعايير المقبولة للعدالة الحزبية.
ه) ال يجوز للمقاطعات تفضيل أو عدم تفضيل مسؤول منتخب شاغل الوظيفة أو مرشح.
و) يجب أن تعكس المناطق اعتبارات حدود المقاطعة والمدينة والبلدة.
ز) يجب أن تكون المناطق مدمجة بشكل معقول.
بعد وضع خطة واحدة على األقل لكل نوع من المقاطعات ،ستكون هناك جولة ثانية من جلسات االستماع
العامة .سيكون على لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ( )MICRCعقد ما ال يقل عن
خمس جلسات استماع عامة في جميع أنحاء الوالية لغرض التماس التعليقات من الجمهور حول الخطط
المقترحة التي يتم النظر فيها إلعادة تقسيم دوائر ميتشغان للكونجرس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
يتطلب الدستور أيضًا أنه قبل التصويت على أي خطة إلعادة تقسيم الدوائر ،يجب على لجنة ميتشغان المستقلة
إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ( )MICRCنشر الخطط وإتاحة ما ال يقل عن  45يو ًما للتعليق العام على
الخطة أو الخطط المقترحة .لتبني خطة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية النهائية ،تحتاج إلى تصويت األغلبية في
لجنة ( )MICRCالتي تضم على األقل مفوضين ينتسبان إلى كل حزب رئيسي واثنين من المفوضين ال ينتمون
إلى أي من الحزبين الرئيسيين .إذا كان هذا غير ممكن ،فستتبع المفوضية اإلجراءات المحددة في الدستور
العتماد الخرائط النهائية.
أين ستنعقد االجتماعات وجلسات االستماع العامة للجمهور؟
تنعقد جلسات اجتماعات لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ( )MICRCفي أيام الثالثاء.
وبسبب جائحة كوفيد ،19-ستنعقد هذه االجتماعات افتراضياً .وبمجرد استعادة االجتماعات الشخصية ،ستنعقد
اجتماعات لجنة ( )MICRCفي جميع أنحاء والية ميتشغان .يُرجى زيارة الرابط
 www.michigan.gov/MICRCلمعرفة المزيد بشأن مواقع وأوقات االجتماعات.
من المقرر أن تنعقد الدورة األولى من جلسات االستماع العامة في التواريخ والمواقع التالية في الساعة 6:00
مسا ًء .باإلضافة إلى جلسات االستماع أيام الخميس ،ستعقد لجنة ( )MICRCأيضا ً اجتماعها األسبوعي في
الساعة ( 5:00مسا ًء).
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أيام الثالثاء
American 1 Event Center
Jackson
 مايو11

أيام الخميس
Wings Event Center
Kalamazoo
 مايو13

Northern Michigan University
Marquette
 مايو18

Treetop Resorts
Gaylord
 مايو20

Great Hall Banquet & Event Center
Midland
 مايو25

Lansing Center
Lansing
 مايو27

Dort Center
Flint
 يونيو1

Ford Community and
Performing Arts Center
Dearborn
 يونيو3

Suburban Collection Showplace
Novi
 يونيو8

Centerpoint Marriott
Pontiac
 يونيو10

Detroit
The Village Dome at Fellowship Chapel
 يونيو15

Detroit
TCF Center
 يونيو17

Port Huron
Blue Water Convention Center
 يونيو22

Warren
MRCC Banquet Center
 يونيو24

Muskegon
VanDyke Mortgage Convention Center
 يونيو29

Grand Rapids
DeVos Place
 يوليو1
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ستعقد الجولة الثانية من جلسات االستماع العامة في ديترويت وفلينت وجايلورد وغراند رابيدز والنسنغ
وماركيت ونوفي ووارن إما في نوفمبر أو ديسمبر .ترقبوا لمزيد من المعلومات حول التواريخ واألوقات
المحددة.
يُرجى ُمالحظة أن هذه التواريخ و/أو المواقع قد تتعرض للتغيير.
ما هو الوقت المتوقع إلنهاء لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ( )MICRCعملها؟
الموعد النهائي في الدستور هو  1نوفمبر .ومع ذلك ،وبسبب تأخر إصدار بيانات التعداد السكاني لعام ،2020
فمن غير المعروف في هذا الوقت متى ستكمل لجنة ( )MICRCأعمال إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية .بموجب
القانون الفيدرالي ،يجب تقديم بيانات التعداد إلى الواليات بحلول  1أبريل ،ولكن وفقًا لمكتب اإلحصاء
األمريكي ،من المقرر إصدارها في  30سبتمبر.
ينص الدستور أنه على لجنة ( )MICRCنشر خطط إعادة تقسيم الدوائر المقترحة وإتاحة  45يو ًما على األقل
للتعليق العام .بموجب الموعد النهائي الحالي في  1نوفمبر ،سيحدث ذلك في  17سبتمبر أو قبله .خالل فترة
 45يو ًما  ،ستجري لجنة ( )MICRCجولتها الثانية من جلسات االستماع العامة .بالنظر إلى أنه لن يتم إصدار
بيانات التعداد حتى  30سبتمبر ،سيكون من المستحيل بدء فترة التعليق العام التي تبلغ  45يو ًما في  17سبتمبر
وإكمال هذه العملية بحلول  1نوفمبر.
مؤخرا على تقديم
لمعالجة مشكلة التوقيت التي نتجت عن تأخر بيانات التعداد ،صوتت لجنة ()MICRC
ً
التماس إلى محكمة ميتشغان العليا لإلغاثة في شكل مواعيد نهائية معدلة إلكمال عملها الحاسم .فبرجاء المتابعة
لمزيد من المعلومات.
لماذا علي االهتمام بإعادة تقسيم الدوائر االنتخابية؟
من أجل تمثيل ديمقراطي حقيقي ،يُرجى النظر في األسباب الثالثة التالية التي تجعلك تهتم بإعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية.
ً
ُ
 .1بدال من رسم المشرعين خطوطهم للحفاظ على الميزة الحزبية ،تمكن لجنة ( )MICRCالمواطنين من
تقديم ُمشاركاتهم في رسم الخطوط التي ستمثل مصالحهم على أفضل وجه.
 .2تضمن عملية إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية الجديدة أن إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية تتم بطريقة منفتحة
وشفافة مع فرصة للمشاركة العامة على مستوى الوالية.
 .3المجتمعات ذات المصلحة لديها أصوات لمنع التالعب وتقسيم األحياء لتحقيق مكاسب حزبية ،مما قد
يضر بهذه المجتمعات.
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كيف يمكنني التواصل مع لجنة ()MICRC؟
• الموقع اإللكترونيwww.michigan.gov/MICRC :
• قنوات وسائل التواصل االجتماعي :فيسبوك ،تويتر ،أو أنستجرام
• مشاهدة االجتماعات بالبث المباشر أو ال ُمسجلة على YouTube
• البريد اإللكترونيRedistricting@michigan.gov :
• البريدMICRC/P.O. Box 30318/Lansing, MI 48909 :
• التعليقات :يُمكن تقديم تعليقات الجمهور أثناء اجتماعات لجنة  MICRCاألسبوعية أيام الخميس
وفي جلسات االستماع العامة المقبلة
• المنتديات :الحضور في منتديات مجلس المدينة
ماذا يمكن للمنظمات القيام به ل ُمساعدة لجنة ()MICRC؟
يُمكن للمنظمات ُمساعدة لجنة ( )MICRCبالطرق التالية:
 .1إحالة أعضائها لمعرفة المزيد بشأن عملية إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية الجديدة لوالية ميتشغان إلى
الموقع اإللكتروني .www.michigan.gov/MICRC
 .2تعزيز وحضورُ /مشاهدة اجتماعات لجنة ( )MICRCو/أو جلسات االستماع العامة في جميع أنحاء
والية ميتشجان.
 .3تقديم التعليقات العامة و/أو الخرائط المقترحة إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لمناطق تمثيل والية
ميتشجان أمام الكونجرس ،ومجلس النواب ،ومجلس الشيوخ إلى لجنة (.)MICRC
 .4التعاون مع واستضافة منتدى مجلس المدينة لتقديم المعلومات بشأن عملية إعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية مع منظمات المجتمع المحلي.
للمزيد من المعلومات بشأن إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ،أو للتسجيل لتلقي التنبيهات ،يُرجى زيارة
الرابط .www.michigan.gov/MICRC
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