إعادة تعيين الحدود اﻻنتخابية 201
مقدمة
أعلنت ﻟﺟنﺔ ميتشغان ﻹعادة تقسيم اﻟحدود اﻻنتخابيﺔ اﻟمستقلﺔ ) (MICRCعن تفاصيل ﻓﻲ  18أكتوبر ﻟلﺟوﻟﺔ اﻟثانيﺔ من ﺟلسات
اﻻستماع اﻟعامﺔ اﻟتﻲ تبدأ ﻓﻲ أواخر أكتوبر واﻟتﻲ تمنﺢ سكان ميتشغان صوتًا ﻓﻲ اﻟمساعدة ﻓﻲ تشكيل اﻟحدود اﻟسياسيﺔ ﻟلوﻻيﺔ
علﻰ مدى اﻟسنوات اﻟعشر اﻟمقبلﺔ بنا ًء علﻰ خرائط اﻟمنطقﺔ اﻟتشريعيﺔ اﻟﺟديدة اﻟتابعﺔ ﻟلوﻻيﺔ وﻟلسلطﺔ اﻟفيدراﻟيﺔ.
ﻓﻲ هذه اﻟمرحلﺔ اﻟتاﻟيﺔ  ،يُطلب من ﻟﺟنﺔ  MICRCبموﺟب دستور ميتشغان عقد خمس ﺟلسات استماع عامﺔ علﻰ اﻷقل ﻓﻲ
ﺟميع أنحاء اﻟوﻻيﺔ ﻟلحصول علﻰ اﻟتعليقات من اﻟﺟمهور حول مسودة اﻟخطط اﻟمقترحﺔ اﻟتﻲ يتم اﻟنظر ﻓيها ﻹعادة تقسيم
مقاطعات ميتشغان ﻟلكونغرس ومﺟلس اﻟنواب ومﺟلس اﻟشيوخ.
قبل رسم أي خطوط  ،كان مطلوبًا من ﻟﺟنﺔ  MICRCعقد ما ﻻ يقل عن  10ﺟلسات استماع عامﺔ ﻓﻲ عام  2021كمرحلﺔ
أوﻟﻰ من عمليﺔ رسم اﻟخرائط .ونتيﺟﺔ ﻟذﻟك ،استضاﻓﺔ ﻟﺟنﺔ  16 MICRCﺟلسﺔ استماع عامﺔ ﻟﺟمع اﻟمدخﻼت قبل إنشاء أي
خرائط .استخدمت ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟمدخﻼت اﻟعامﺔ اﻟتﻲ ﺟمعتها ﻹبﻼغ قراراتها أثناء صياغﺔ اﻟخرائط.
توﺟت اﻟمرحلﺔ اﻷوﻟﻰ باﻟتصويت من قبل ﻟﺟنﺔ  MICRCﻓﻲ  11أكتوبر ﻟلمواﻓقﺔ علﻰ اﻟخرائط اﻟتعاونيﺔ اﻟعشر .كما تلقت
ﻟﺟنﺔ  MICRCعشرة خرائط إضاﻓيﺔ قدمها اﻟمفوضون ﻟلمراﺟعﺔ اﻟعامﺔ واﻟتعليق خﻼل اﻟمرحلﺔ اﻟثانيﺔ من ﺟلسات اﻻستماع
اﻟعامﺔ اﻟمنصوص عليها ﻓﻲ اﻟدستور.
ﻓﻲ أكتوبر ،تعد ﺟلسات اﻻستماع اﻟعامﺔ هذه حاسمﺔ ﻟضمان عداﻟﺔ رسم اﻟخرائط وطلب آراء اﻟﺟمهور حول خطط إعادة تقسيم
اﻟدوائر اﻟمحتملﺔ ﻟمقاطعات ميتشغان ﻓﻲ اﻟكونغرس ومﺟلس اﻟنواب ومﺟلس اﻟشيوخ.
متى وأين انعقدت انعقاد جلسات اﻻستماع العامة للجنة  MICRCﻓﻲ أكتوبر؟
انعقدت ﺟلسات اﻻستماع اﻟعامﺔ اﻟخمسﺔ ﻓﻲ:
 يوم اﻷربعاء 20 ،أكتوبر ،من الساعة  1:00حتى  8:00مسا ًء ،مع ﻓترة استراحة من  – 3:30حتى  5:00مسا ًء.
TCF Center, 1 Washington Blvd., Detroit 48226
 يوم الخميس 21 ،أكتوبر ،من الساعة  1:00حتى  8:00مسا ًء ،مع ﻓترة استراحة من  – 3:30حتى  5:00مسا ًء.
Lansing Center, 333 E. Michigan Ave., Lansing 48933
 يوم الجمعة 22 ،أكتوبر ،من الساعة  1:00حتى  8:00مسا ًء ،مع ﻓترة استراحة من  – 3:30حتى  5:00مسا ًء.
DeVos Place, Steelcase Ballroom, 303 Monroe Ave. NW, Grand Rapids 49503
 يوم اﻻثنين 25 ،أكتوبر ،من الساعة  1:00حتى  8:00مسا ًء ،مع ﻓترة استراحة من  – 3:30حتى  5:00مسا ًء.
Treetops Resort, 3962 Wilkinson Road, Gaylord 49735
 يوم الثﻼثاء 26 ،أكتوبر ،من الساعة  1:00حتى  8:00مسا ًء ،مع ﻓترة استراحة من  – 3:30حتى  5:00مسا ًء.
Dort Financial Center, 3501 Lapeer Road, Flint 48503
ﺟميع ﺟلسات اﻻستماع اﻟعامﺔ متاحﺔ عبر اﻻنترنت ﻟعرضها اﻓتراضيا ً من خﻼل قناة ﻟﺟنﺔ  MICRCعلﻰ اﻟيوتوب .يُمكن
اﻹطﻼع علﻰ اﻟتفاصيل من اﻟرابط  michigan.gov/MICRCتحت "إخطارات مواد اﻻﺟتماعات".
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كيف يُمكن لسكان وﻻية ميتشﻐان التعليقات على الخرائط المقترحة من لجنة MICRC؟
تمت دعوة سكان وﻻيﺔ ميتشغان ﻟحضور ﺟلسات اﻻستماع اﻟعامﺔ وإبداء اﻟتعليقات من خﻼل اﻻشتراك ﻓﻲ أي حدثُ .
طلب من
اﻟمتحدثين اﻟتعليق علﻰ أساس أسبقيﺔ اﻟحضور .ﻓﻲ كل ﺟلسﺔ استماع عامﺔ ،أنشأت ﻟﺟنﺔ  MICRCمحطﺔ بوابﺔ عامﺔ ﻓﻲ اﻟموقع
مع متطوعين ﻟزيادة اﻟمشاركﺔ اﻟعامﺔ وإضاﻓﺔ مراقبين ﻟتعزيز عرض مسودات اﻟخرائط اﻟمقترحﺔ .كما يوﻓر اﻟمساعدة اﻟفنيﺔ ﻓﻲ
عرض اﻟمعلومات اﻟمتاحﺔ علﻰ بوابﺔ اﻟتعليقات اﻟعامﺔ أو بوابﺔ اﻟخرائط ﻟسكان ميشيغان ﻟلرﺟوع إﻟيها أثناء تعليقاتهم اﻟعامﺔ.
يستطيع سكان وﻻيﺔ ميتشغان اﻻستمرار ﻓﻲ توصيل أصواتهم من خﻼل اﻟتواصل مع ﻟﺟنﺔ  MICRCعبر:
التعليقات :هناك طريقتين ﻟتقديم اﻟتعليقات علﻰ اﻟخرائط اﻟمقترحﺔ من خﻼل بوابﺔ اﻟتعليقات اﻟعامﺔ عبر اﻻنترنت ﻟلﺟنﺔ وبوابﺔ
اﻟخرائط من خﻼل اﻟرابط .michigan.gov/MICRC
اﻻتصال :يُمكن ﻟﻸﻓراد اﻻتصال بهاتف رقم  (833-368-3729) 833-YOU-DRAWﻟلمزيد من اﻟمعلومات.
لل ُمساعدة :يُمكن ﻟﻸﻓراد اﻻتصال بهاتف رقم  2-1-1ﻟل ُمساعدة ﻓﻲ اﻟتسﺟيل وتقديم اﻟتعليقات اﻟعامﺔ .هذه اﻟخدمﺔ متاحﺔ ﻓيما
يزيد علﻰ  200ﻟغﺔ وهﻲ مثاﻟيﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟذين ﻟيس ﻟديهم إمكانيﺔ وصول إﻟﻰ اﻻنترنت.
عبر البريد :يُمكن اﻟ ُمراسلﺔ من خﻼل صندوق اﻟبريد علﻰ اﻟعنوان MICRC, P.O. Box 30318, Lansing, MI
48909
ماذا سيحدث بعد جلسات اﻻستماع العامة؟
بعد ﺟلسﺔ اﻻستماع اﻟعامﺔ اﻟنهائيﺔ ﻓﻲ  26أكتوبر ،ستأخذ ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟتعليقات اﻟعامﺔ تحت اﻟمشورة وتبدأ ﻓترة مداوﻻتها
ظهرا .يوم اﻷربعاء  27أكتوبر ،مع اﻟﺟلسﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اتحاد ﺟامعﺔ وﻻيﺔ ميتشغان
من خﻼل اﻻﺟتماع يوميًا بد ًءا من اﻟساعﺔ 1
ً
 ،باﻟعنوان .Michigan State University Union, 49 Abbot Road, East Lansing, MI 48824

اﻟغرض من هذه اﻻﺟتماعات هو مواصلﺔ اﻟتداول حول حدود اﻟدوائر اﻟتشريعيﺔ ودوائر اﻟكونغرس اﻟمقترحﺔ وتعديلها ،إذا ﻟزم
اﻷمر .ستستمر ﻟﺟنﺔ  MICRCﻓﻲ تلقﻲ اﻟتعليقات اﻟعامﺔ خﻼل هذه اﻻﺟتماعات .يُرﺟﻰ زيارة اﻟرابط
 www.michigan.gov/MICRCﻟمعرﻓﺔ مواعيد ومواقع وأوقات اﻻﺟتماعات اﻹضاﻓيﺔ.
ما هﻲ المعايير السبعة ﻹعادة تقسيم الدوائر التﻲ يتعين على لجنة  MICRCاتباعها؟
ينص دستور وﻻيﺔ ميتشغان علﻰ اﻟمعايير واﻹﺟراءات اﻟمحددة اﻟتﻲ يﺟب علﻰ ﻟﺟنﺔ MICRCاستخدامها عند اقتراح واعتماد
خطﺔ إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ .ترد اﻟمعايير اﻟدستوريﺔ أدناه مرتبﺔ حسب اﻷوﻟويﺔ:
)أ( يجب أن تكون الدوائر من عدد سكان متسا ٍو على النحو المنصوص عليه ﻓﻲ دستور الوﻻيات المتحدة ويجب أن تمتثل
لقانون حقوق التصويت والقوانين الفيدرالية اﻷخرى.
)ب( يجب أن تكون المناطق متجاورة جﻐراﻓيا ً .مناطق اﻟﺟزر متﺟاورة عن طريق اﻷرض مع اﻟمقاطعﺔ اﻟتﻲ هﻲ ﺟزء منها.
)ج( يجب أن تعكس المقاطعات تنوع سكان الوﻻية والمجتمعات ذات اﻻهتمام .قد تشمل اﻟمﺟتمعات ذات اﻻهتمام ،علﻰ سبيل
اﻟمثال ﻻ اﻟحصر ،اﻟسكان اﻟذين يتشاركون ﻓﻲ اﻟخصائص اﻟثقاﻓيﺔ أو اﻟتاريخيﺔ أو اﻟمصاﻟﺢ اﻻقتصاديﺔ .ﻻ تشمل اﻟمﺟتمعات
محل اﻻهتمام اﻟعﻼقات مع اﻷحزاب اﻟسياسيﺔ أو شاغلﻲ اﻟمناصب أو اﻟمرشحين اﻟسياسيين.
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)د( لن تقدم الدوائر ميزة غير متناسبة ﻷي حزب سياسﻲ .تُحدﱠد اﻟميزة غير اﻟمتناسبﺔ ﻷي حزب سياسﻲ باستخدام معايير
مقبوﻟﺔ ﻟلعداﻟﺔ اﻟحزبيﺔ.
)هـ( ﻻ يجوز للمقاطعات محاباة أو عدم محاباة المسؤول المنتخب الحالﻲ أو المرشح.
)و( يجب أن تعكس المناطق اعتبار حدود المقاطعة والمدينة والبلدة.
)ز( يجب أن تكون المناطق مدمجة بشكل معقول.
ما هو اﻻختﻼف بين خريطة "التعاون" و خريطة "الفردية"؟
رسمت اﻟلﺟنﺔ  10خرائط تعاونيﺔ كفريق واحد ﻓﻲ اﺟتماعات مفتوحﺔ تمت اﻟمواﻓقﺔ عليها ﻟلتعليق اﻟعام وتفﻲ باﻟمعايير اﻟمنصوص
عليها ﻓﻲ دستور اﻟوﻻيﺔ .يقوم مفوض واحد بﺈنشاء خريطﺔ ﻓرديﺔ دون مدخﻼت من اﻵخرين .قام اﻟعديد من اﻟمفوضين برسم
 10خرائط إضاﻓيﺔ كأﻓراد.
تتم تسميﺔ اﻟخرائط حسب تاريخ إنشائها واسم اﻟشﺟرة اﻟمعينﺔ ﻟتحديدها من مسودات اﻟخرائط اﻟسابقﺔ .تتوﻓر معلومات حول ﺟميع
اﻟمسودات اﻟعشر ﻟلخرائط اﻟتعاونيﺔ اﻟمقترحﺔ واﻟخرائط اﻟعشر اﻟمقترحﺔ اﻟفرديﺔ علﻰ موقع اﻟلﺟنﺔ علﻰ اﻟويب ،من خﻼل اﻟرابط
.www.michigan.gov/MICRC
متى من المتوقع من لجنة  MICRCإتمام عملها؟
بعد إتمام ﻟﺟنﺔ  MICRCﻟفترة مداوﻻتها ،من اﻟمقرر أن تتبنﻰ اﻟخرائط اﻟمقترحﺔ يوم اﻟﺟمعﺔ  5 ،نوﻓمبر .سيتم نشر هذه
اﻟخرائط بعد ذﻟك ﻟلمراﺟعﺔ اﻟعامﺔ ﻓﻲ  14نوﻓمبر ﻓﻲ نطاق ذﻟك اﻟتاريخ.
وﻓ ًقا ﻟما يقتضيه دستور وﻻيﺔ ميتشغان ،سيتم اختبار كل خريطﺔ منشورة ﻟلتأكد من امتثاﻟها ﻟمعايير إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻟسبع
اﻟمصنفﺔ ،مصحوبﺔ بتقرير يتضمن بيانات اﻟتعداد كما هو ضروري ﻟوصف اﻟخطﺔ بدقﺔ وكذﻟك اﻟتحقق من عدد اﻟسكان ﻓﻲ كل
منطقﺔ و ستحتوي أيضًا علﻰ اﻟخريطﺔ واﻟوصف اﻟقانونﻲ.
ينص اﻟدستور علﻰ أنه عند نشر ﻟﺟنﺔ  MICRCﻟخرائط إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ اﻟمقترحﺔ ،يﺟب علﻰ اﻟمفوضيﺔ إتاحﺔ
 45يو ًما علﻰ اﻷقل ﻟلتعليق اﻟعام اﻹضاﻓﻲ .خﻼل ﻓترة اﻟتعليق اﻟتﻲ تبلﻎ  45يو ًما ،تخطط ﻟﺟنﺔ  MICRCﻻستضاﻓﺔ اﺟتماعات
ظهرا.
عامﺔ تسمﺢ بمزيد من اﻟمدخﻼت يوم اﻟخميس من اﻟساعﺔ  10صبا ًحا حتﻰ 2
ً


 18نوﻓمبر



 2ديسمبر



 16ديسمبر



 30ديسمبر

تتوﻓر تفاصيل حول هذه اﻻﺟتماعات علﻰ اﻟرابط  michigan.gov/MICRCتحت عنوان "إشعارات ومواد اﻻﺟتماع".
ومن اﻟمقرر أن تتبنﻰ ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟخرائط اﻟنهائيﺔ ﻓﻲ  30ديسمبر .واﻟمفوضيﺔ مطاﻟبﺔ بنشر اﻟخرائط اﻟنهائيﺔ ﻓﻲ غضون
 30يو ًما بعد اعتماد اﻟخطﺔ .تشتمل اﻟخرائط اﻟنهائيﺔ علﻰ اﻟمواد اﻟمرﺟعيﺔ واﻟبيانات اﻟمستخدمﺔ ﻓﻲ رسم اﻟخرائط اﻟنهائيﺔ وأي
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معلومات برمﺟيﺔ مستخدمﺔ ﻹنتاج اﻟخطﺔ واختبارها .باﻹضاﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،سيحتفظ وزير خارﺟيﺔ ميتشغان بسﺟل عام ﻟﺟميع
إﺟراءات ﻟﺟنﺔ  MICRCوسوف ينشر كل خريطﺔ واﻟوثائق اﻟمطلوبﺔ.

ستصبﺢ خطﺔ إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ اﻟتﻲ تم تبنيها بحدود تشريعيﺔ ﺟديدة ﻟمﺟلس اﻟوﻻيﺔ ومﺟلس اﻟشيوخ ومقاطعات
اﻟكونغرس قانونًا بعد  60يو ًما من نشرها.
ستدخل خرائط اﻟدوائر هذه حيز اﻟتنفيذ قبل اﻻنتخابات اﻟتمهيديﺔ واﻟعامﺔ ﻟعام .2022
كم عدد اﻷصوات الضرورية للجنة  MICRCﻻعتماد خرائط الدوائر التشريعية ودوائر الكونجرس الجديدة للوﻻية؟
تتطلب خطﺔ اﻟترسيم اﻟنهائﻲ اﻟحصول علﻰ أغلبيﺔ أصوات ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟتﻲ تضم علﻰ اﻷقل مفوضين ينتسبان إﻟﻰ كل
حزب رئيسﻲ ومفوضين ﻻ ينتمون إﻟﻰ أي من اﻟحزبين اﻟرئيسيين ،باﻹضاﻓﺔ إﻟﻰ مفوض إضاﻓﻲ واحد ﻟلوصول إﻟﻰ اﻷغلبيﺔ
ﻟما مﺟموعه سبعﺔ مفوضين.
ماذا يحدث إذا ﻓشل غالبية المفوضين ﻓﻲ المواﻓقة على مجموعة الخرائط النهائية؟
وﻓ ًقا ﻟدستور اﻟوﻻيﺔ ،ستستخدم ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟعمليﺔ اﻟتاﻟيﺔ ﻻعتماد خطﺔ ﻟهذا اﻟنوع من اﻟدوائر حيث ﻻ يمكن اﻟوصول إﻟﻰ
تصويت اﻷغلبيﺔ:







يمكن ﻟكل مفوض تقديم خطﺔ مقترحﺔ واحدة ﻟكل نوع من اﻟمناطق إﻟﻰ اﻟلﺟنﺔ اﻟكاملﺔ ﻟلنظر ﻓيها.
يقوم كل مفوض بعد ذﻟك بترتيب اﻟخطط اﻟمقدمﺔ حسب اﻷﻓضليﺔ .سيتم تعيين قيمﺔ نقطﺔ ﻟكل خطﺔ معكوسﺔ ﻟترتيبها
بين عدد اﻻختيارات ،مما يمنﺢ اﻟخطﺔ اﻷقل مرتبﺔ نقطﺔ واحدة واﻟخطﺔ اﻷعلﻰ تصنيفًا قيمﺔ نقطﺔ مساويﺔ ﻟعدد اﻟخطط
اﻟمقدمﺔ.
تتبنﻰ اﻟمفوضيﺔ اﻟخطﺔ اﻟتﻲ تتلقﻰ أعلﻰ إﺟماﻟﻲ نقاط واﻟتﻲ يتم تصنيفها أيضًا ضمن اﻟنصف اﻷعلﻰ من اﻟخطط من
قبل مفوضين علﻰ اﻷقل غير منتسبين إﻟﻰ حزب اﻟمفوض اﻟذي قدم اﻟخطﺔ ،أو ﻓﻲ حاﻟﺔ وﺟود خطﺔ مقدمﺔ من قبل
مفوضين غير منتسبين ،يتم تصنيفها بين اﻟنصف اﻷعلﻰ من اﻟخطط من قبل ما ﻻ يقل عن اثنين من اﻟمفوضين
اﻟمنتسبين إﻟﻰ حزب رئيسﻲ.
إذا كانت اﻟخطط مرتبطﺔ بأعلﻰ نقطﺔ إﺟماﻟيﺔ ،ﻓﺈن وزير خارﺟيﺔ ميتشغان سيختار عشوائيًا اﻟخطﺔ اﻟنهائيﺔ من تلك
اﻟخطط.
إذا ﻟم تفﻲ أي خطﺔ باﻟمتطلبات اﻟمذكورة أعﻼه ،ﻓسيختار وزير خارﺟيﺔ وﻻيﺔ ميتشغان بشكل عشوائﻲ اﻟخطﺔ اﻟنهائيﺔ
ﻟكل نوع منطقﺔ .سيتم اختيار كل خطﺔ نهائيﺔ من ﺟميع اﻟخطط اﻟمقدمﺔ من قبل اﻟمفوضين اﻟفرديين )يﺟوز ﻟكل منهم
تقديم خطﺔ واحدة مقترحﺔ ﻟكل نوع من اﻟمناطق إﻟﻰ اﻟلﺟنﺔ اﻟكاملﺔ ﻟلنظر ﻓيها( وﻓقًا ﻟلﺟزء )) (14ج( ) (1من دستور
ميتشغان.

ما هو الدور المحتمل للمحكمة العليا ﻓﻲ ميتشﻐان ﻓﻲ عملية إعادة تقسيم الدوائر؟
يمكن ﻟلمحكمﺔ اﻟعليا ﻓﻲ ميتشغان ،ﻓﻲ نطاق ممارستها ﻟوﻻيتها اﻟقضائيﺔ اﻷصليﺔ ،توﺟيه ﻟﺟنﺔ  MICRCﻷداء واﺟباتها.
يمكن ﻟلمحكمﺔ اﻟعليا ﻓﻲ ميتشغان أيضًا مراﺟعﺔ اﻟطعن ﻓﻲ أي خطﺔ معتمدة من قبل ﻟﺟنﺔ  MICRCويُمكنها إعادة اﻟخطﺔ إﻟﻰ
ﻟﺟنﺔ  MICRCﻻتخاذ مزيد من اﻹﺟراءات إذا قررت اﻟمحكمﺔ أن اﻟخطﺔ ﻻ تمتثل ﻟمتطلبات دستور ميتشغان .باﻹضاﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،يمكن تقديم طعن ﻓﻲ محكمﺔ اتحاديﺔ ضد أي انتهاك مزعوم ﻟدستور اﻟوﻻيات اﻟمتحدة ،أو اﻟقانون اﻟفيدراﻟﻲ ،أي قانون
حقوق اﻟتصويت.
من هم أعضاء لجنة  MICRCالذين يتخذون هذا القرار التاريخﻲ؟
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تتمتع ﻟﺟنﺔ  MICRCباﻟسلطﺔ اﻟحصريﺔ ﻹعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ ﻟلوﻻيﺔ بموﺟب اﻟمادة اﻟرابعﺔ ،اﻟقسم  6من دستور
ميتشغان ﻟعام  .1963ﻟذﻟك ،ﻓﺈن ﻟﺟنﺔ  MICRCهﻲ اﻟكيان اﻟوحيد اﻟمخول برسم واعتماد خطط إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ
ﻟوﻻيﺔ ميتشغان.
تم اختيار ﻟﺟنﺔ  MICRCبشكل عشوائﻲ من بين أكثر من  9000متقدم ،وهﻲ تضم  13مواطنًا من ﺟميع أنحاء اﻟوﻻيﺔ .وهم
يتأﻟفون من أربعﺔ أشخاص ينتمون إﻟﻰ اﻟحزب اﻟديمقراطﻲ ،وخمسﺔ أشخاص ﻻ ينتمون إﻟﻰ أي من اﻟحزبين اﻟرئيسيين ،وأربعﺔ
أشخاص ينتمون إﻟﻰ اﻟحزب اﻟﺟمهوري.
أعضاء اﻟتشكيل اﻻﻓتتاحﻲ ﻟلﺟنﺔ  MICRCهم:
اﻟمفوض دوﺟﻼس كﻼرك ،مدير متقاعد ﻟلعمليات واﻟتطوير
اﻟمفوضﺔ خوانيتا كاري ،عاملﺔ رعايﺔ اﻟتبنﻲ اﻟمتخصصﺔ اﻟمتقاعدة
اﻟمفوض انطونﻲ عيد ،طاﻟب طب
اﻟمفوضﺔ روندا ﻻنﺞ ،سمسار عقارات
محام شبه متقاعد
اﻟمفوض ستيفن ﻟيت،
ٍ
اﻟمفوضﺔ بريتنﻲ كيلوم ،رائدة اﻷعمال وممارس اﻟصدمات
اﻟمفوضﺔ سينثيا أورتن ،طاﻟبﺔ ﺟامعيﺔ
اﻟمفوض م .روثهورن ،اﻟمتعاون اﻟماﻟﻲ
اﻟمفوضﺔ ريبيكا ستيﻼ ،محاميﺔ
اﻟمفوض ﺟانيس ﻓاﻟيت ،مصرﻓﻲ متقاعد
اﻟمفوضﺔ إيرين واﺟنر ،زوﺟﺔ وأم ﻟستﺔ أطفال
اﻟمفوض ريتشارد ﻓايس ،سائق مركبات متقاعد وعامل بارع
اﻟمفوض داستن ويتﺟيس ،طاﻟب دراسات عليا
يشمل طاقم عمل ﻟﺟنﺔ  MICRCاﻟمدير اﻟتنفيذي سوان هامرسميث ،واﻟمستشار اﻟعام ﺟوﻟيان باستوﻻ ،ومدير اﻻتصاﻻت
واﻟتواصل إدوارد وودز  ،3واﻟمساعد اﻟتنفيذي سارة مارتينيز.
لماذا ﻻ تستطيع لجنة  MICRCأو موظفيها التحدث مع الجمهور حول عملية صنع الخرائط خارج جلسات
اﻻستماع/اﻻجتماعات العامة؟
يحظر دستور ميتشغان بموﺟب اﻟقسم اﻟفرعﻲ  11علﻰ اﻟلﺟنﺔ وأعضائها وموظفيها واﻟمحامين واﻟمستشارين مناقشﺔ مسائل
إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ مع أﻓراد من اﻟﺟمهور خارج اﻻﺟتماع اﻟمفتوح ﻟلمفوضيﺔ .تنطبق اﻻستثناءات من هذا اﻟحظر ﻓقط
علﻰ اﻟمفوضين .اﻻستثناءات هﻲ إذا كان اﻻتصال مكتوبًا وذو صلﺔ بأداء واﺟباتهم أو يحدث خﻼل منتدى تم اﻹخطار به سابقًا
أو قاعﺔ مفتوحﺔ ﻟلﺟمهور.
أمرا حيويًا ﻷنه يعزز اﻟتزام ﻟﺟنﺔ  MICRCباﻟشفاﻓيﺔ واﻟنزاهﺔ واﻟحياد بينما يدعو اﻟﺟمهور إﻟﻰ
يعتبر اﻟقسم اﻟفرعﻲ ً 11
اﻟمشاركﺔ اﻟهادﻓﺔ ﻓﻲ اﺟتماعاتها ويضمن اﻟحفاظ علﻰ اﻟوصول إﻟﻰ اﻟمعلومات طوال عمليﺔ إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻻنتخابيﺔ.
ﻟمزيد من اﻟمعلومات حول إعادة تقسيم اﻟدوائر اﻹنتخابيﺔ أو ﻟلتسﺟيل وتلقﻲ اﻟتنبيهات ،يرﺟﻰ زيارة اﻟرابط
.www.michigan.gov/MICRC
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