
 

 

  تحديد  إعادة

 الدوائر تقسيم إعادة

بداية جديدة  
 النتخابات نزيهة 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

سنوات، وبعد إحصاء عدد السكان بمكتب اإلحصاء األمريكي،  10كل 

يتم رسم حدود جديدة في والية ميتشغان لتحديد مناطق التصويت  
النواب. تحدد هذه الدوائر أي  بالكونجرس ومجلس الشيوخ ومجلس 

 المناطق وأي مجموعات الناخبين يمثلها المسئوولون المنتخبون. 

 المستقلة إلعادة تقسيم الدوائر ميتشغان لجنة  

( هي المسؤولة عن  MICRC)الدوائر  إلعادة تقسيم  ميتشغان المستقلة  لجنة  
إعادة تحديد حدود التصويت باستخدام المعايير السبعة المصنفة في دستور  

. من خالل المشاركة العامة، تقوم اللجنة بتجميع كل تعليق واقتراح  ميتشغان
إرادة  دقة  أكثر  بشكل  تعكس  خرائط  إلنشاء  وستستخدمها  تتلقاه  ورسم 

 . ميتشغانفي  الجمهور 

 وائر؟ لماذا إعادة تقسيم الد 

ما   وغالبًا  التصويت،  حدود  السياسيون  رسم  التاريخية،  الناحية  تم من 
باستخدام خرائط تم التالعب بها للحصول على ميزة سياسية غير  اتهامهم  

التي تم التالعب بهاعادلة. ما   الدوائر هي الخرائط  ؟ التالعب في تقسيم 
ج التصويت ألحد  االنتخابية يتالعب بالحدود االنتخابية من أجل تشويه نتائ

 األحزاب السياسية على حساب اآلخر.

في   الناخبون  ومساعدة    2018عام  قرر  سلطتهم  ميتشغان  استعادة  لجنة 

في إعادة رسم خطوط التصويت    MICRCالمستقلة إلعادة تقسيم الدوائر  
 التي تمثل مصالحهم ومجتمعاتهم بشكل أفضل. 

 لماذا علي الُمشاركة؟ 

مطلوبة ومطلوبة لمساعدة   المواطنين  لجنة ميتشغان  جميع وجهات نظر 
( الدوائر  تقسيم  القرارات   (MICRCالمستقلة إلعادة  أفضل  اتخاذ  على 

 تمثيل العادل. الذين يتوقعون ويستحقون ال ميتشغانللناخبين في 

( االهتمام  ذات  المجتمعات  تشجيع  في  COIيتم  المشاركة  على  هذه  ( 

فريدة   محددة  خصائص  في  تشترك  التي  المجموعات  هي  هذه  العملية. 
 بالنسبة لهم ومنطقة التصويت الخاصة بهم. 

)تشترك   االهتمام  ذات  أو   ( COIsالمجتمعات  الثقافية  الخصائص  في 

 صادية. التاريخية، أو المصالح االقت



 

 

 
 

 

 كيفية الُمشاركة 

يُمكن للمقيمين بوالية ميتشغان تقديم ُمشاركات قيمة لعملية إعادة تقسيم الدوائر عن طريق السماح للجنة 
(MICRC.بمعرفة تاريخ، ومخاوف، ورؤية مناطقهم المحدد ) 

 MICRC ميشيغان تقديم مدخالت قيمة لعملية إعادة تقسيم الدوائر عن طريق السماح لمركزيمكن للمقيمين في 

 التاريخ والخاوف والرؤية لديهم لمناطقهم المحددة. إليك الطريقة: بمعرفة 

■ #ShowUpSpeakUp عامة جلسة أو  اجتماع في التحدث. 

وُمشاركة تعليقاتك عن بعد في االجتماع أو في الجلسة العامة من خالل الرابط   التسجيل ■

www.Michigan.gov/MICRC. 

 . www.Michigan.gov/MICRCإرسال بيانات أو خرائط مقترحة تحريرية عبر االنترنت من خالل الرابط  ■

 ,PO Box 30318، على العنوان MICRCإرسال البيانات التحريرية أو الخرائط المقترحة إلى لجنة  ■

Lansing MI 48909 . 

 

 اعرف المزيد عن إعادة تقسيم الدوائر بوالية ميتشغان

 . MICRC - Outreach (Michigan.gov)عرض تقديمي لمجموعتك أو في مجتمعك من خالل  اطلب  ■

 . www.Michigan.gov/MICRCالرابط قم بزيارة  ■

 YOU-DRAW [833.968.3729] (833)اتصل بالهاتف رقم  ■

 من خالل وسائل التواصل االجتماعي. قم باإلعجاب وُمشاركة منشوراتنا.  MICRCلجنة تابع  ■

◆ https://www.facebook.com/RedistrictingMI 

◆ https://twitter.com/RedistrictingMI 
 

◆ https://www.instagram.com/RedistrictingMI 

◆ https://bit.ly/3hBsldQ 

http://www.michigan.gov/MICRC
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