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  201إعادة تعيين الحدود االنتخابية 
  مقدمة 

  جلسات   من   الثانية  للجولة   أكتوبر  18  في  تفاصيل  عن)  MICRC(الحدود االنتخابية المستقلة    تقسيم  إلعادةميتشغان    لجنة   أعلنت
 للوالية  السياسية  الحدود  تشكيل  في  المساعدة  في  صوتًاميتشغان    سكان  تمنح  والتي  أكتوبر  أواخر  في  تبدأ  التي  العامة  االستماع 

 الجديدة التابعة للوالية وللسلطة الفيدرالية. التشريعية  المنطقة خرائط على بناءً  المقبلة  العشر السنوات  مدى على

  

  في   األقل   على   عامة  استماع  جلسات  خمس  عقد  ميتشغان  دستور  بموجب  MICRCلجنة    من  يُطلب  ،  التالية  المرحلة  هذه   في
 تقسيم  إلعادة   فيها  النظر  يتم  التي   المقترحة  الخطط   مسودة  حول   الجمهور  منالتعليقات    على  للحصول   الوالية  أنحاء  جميع

 .الشيوخ ومجلس النواب ومجلس للكونغرسميتشغان   مقاطعات
  

  كمرحلة   2021  عام  في  عامة  استماع  جلسات  10  عن  يقل  ال  ما  عقد  MICRCلجنة    من  مطلوبًا  كان  ،  خطوط  أي  رسم  قبل
  أي  إنشاء قبل  المدخالت لجمع عامة  استماع جلسة  MICRC  16استضافة لجنة  لذلك، ونتيجة. الخرائط رسم  عملية  من أولى

  .الخرائط صياغة أثناء قراراتها إلبالغ جمعتها التي العامة المدخالت MICRCلجنة  استخدمت. خرائط

  

 تلقت  كما.  العشر  التعاونية  الخرائط  على   للموافقة   أكتوبر  11  في  MICRCلجنة    قبل  من  بالتصويت  األولى  المرحلة  توجت
 االستماع  جلسات  من  الثانية المرحلة  خالل  والتعليق  العامة  للمراجعة  المفوضون  قدمها  إضافية  خرائطعشرة     MICRC  لجنة

 .الدستور في عليها المنصوص العامة

 

  تقسيم إعادة خطط حول الجمهور آراء وطلب الخرائط رسم عدالة  لضمان حاسمة هذه العامة االستماع  جلسات تعد أكتوبر، في
  . الشيوخ ومجلس النواب ومجلس الكونغرس فيميتشغان  لمقاطعات  المحتملة الدوائر

 
  أكتوبر؟ في MICRCللجنة  العامة  االستماع جلسات متى وأين انعقدت انعقاد 

  انعقدت جلسات االستماع العامة الخمسة في: 
 مساًء. 5:00حتى  –  3:30مساًء،  مع فترة استراحة من  8:00حتى  1:00أكتوبر، من الساعة  20، يوم األربعاء 

TCF Center, 1 Washington Blvd., Detroit 48226 
  مساًء. 5:00حتى  –  3:30مساًء،  مع فترة استراحة من  8:00حتى  1:00أكتوبر، من الساعة  21الخميس، يوم 

Lansing Center, 333 E. Michigan Ave., Lansing 48933 
  مساًء. 5:00حتى  –  3:30مساًء،  مع فترة استراحة من  8:00حتى  1:00أكتوبر، من الساعة  22الجمعة، يوم 

DeVos Place, Steelcase Ballroom, 303 Monroe Ave. NW, Grand Rapids 49503 
  مساًء. 5:00حتى  –  3:30مساًء،  مع فترة استراحة من  8:00حتى  1:00أكتوبر، من الساعة   25االثنين، يوم 

Treetops Resort, 3962 Wilkinson Road, Gaylord 49735 
  مساًء. 5:00حتى  –  3:30مساًء،  مع فترة استراحة من  8:00حتى  1:00أكتوبر، من الساعة  26الثالثاء، يوم 

Dort Financial Center, 3501 Lapeer Road, Flint 48503 
 

على اليوتوب. يُمكن  MICRCلجنة جميع جلسات االستماع العامة متاحة عبر االنترنت لعرضها افتراضياً من خالل قناة 
 تحت "إخطارات مواد االجتماعات."  michigan.gov/MICRCاإلطالع على التفاصيل من الرابط 
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  ؟MICRCان التعليقات على الخرائط المقترحة من لجنة غميتشوالية لسكان كيف يُمكن 

  من   ُطلب.  حدث  أي   في   االشتراك خالل  من  التعليقات  وإبداء  العامة  االستماع  جلسات  لحضورسكان والية ميتشغان    دعوة  تمت
 الموقع  في  عامة  بوابة  محطة  MICRCلجنة    أنشأت  عامة،  استماع  جلسة  كل  في.  الحضور  أسبقية  أساس  على  التعليق  المتحدثين

  في   الفنية  المساعدة  يوفر  كما.  المقترحة   الخرائط  مسودات  عرض  لتعزيز  مراقبين  وإضافة   العامة  المشاركة  لزيادة  متطوعين  مع
 .العامة تعليقاتهم أثناء إليها للرجوع ميشيغان لسكان الخرائط بوابة أو العامة التعليقات بوابة على المتاحة المعلومات عرض

 

  :عبر MICRCلجنة  مع التواصل خالل من  أصواتهمتوصيل  في االستمراريستطيع سكان والية ميتشغان 

هناك طريقتين لتقديم التعليقات على الخرائط المقترحة من خالل بوابة التعليقات العامة عبر االنترنت للجنة وبوابة  التعليقات:
  . michigan.gov/MICRCالخرائط من خالل الرابط  

  ) للمزيد من المعلومات.YOU-DRAW )3729-368-833-833يُمكن لألفراد االتصال بهاتف رقم  االتصال:

للُمساعدة في التسجيل وتقديم التعليقات العامة. هذه الخدمة متاحة فيما    2-1-1يُمكن لألفراد االتصال بهاتف رقم    للُمساعدة:
  ية وصول إلى االنترنت. لغة وهي مثالية لألفراد الذين ليس لديهم إمكان 200يزيد على 

البريد: العنوان    عبر  على  البريد  الُمراسلة من خالل صندوق   MICRC, P.O. Box 30318, Lansing, MIيُمكن 
48909  

  ماذا سيحدث بعد جلسات االستماع العامة؟ 
 مداوالتها  فترة  وتبدأ  المشورة  تحت   العامة  التعليقات  MICRCلجنة   ستأخذ  أكتوبر،  26  في   النهائية  العامة  االستماع  جلسة  بعد
ميتشغان   والية  جامعة  اتحاد  في  األولى  الجلسة  مع  أكتوبر،  27  األربعاءيوم  .  ظهًرا  1  الساعة  من   بدًءا  يوميًا  االجتماع  خالل  من

 . Michigan State University Union, 49 Abbot Road, East Lansing, MI 48824بالعنوان  ،

 

  لزم   إذا   وتعديلها،  المقترحة  ودوائر الكونغرس  التشريعية  الدوائر  حدود   حول   التداول  مواصلة   هو  االجتماعات  هذه  من  الغرض
الرابط    زيارة  رجىيُ .  االجتماعات  هذه  خالل  العامة  التعليقات  تلقي   في  MICRCلجنة    ستستمر.  األمر

www.michigan.gov/MICRC ضافيةاإل جتماعاتاال وأوقات ومواقع مواعيد لمعرفة .  

 
  اتباعها؟   MICRCلجنة  على يتعين التي الدوائر تقسيم إلعادة السبعة المعايير هي ما

  واعتماد  اقتراح  عند  استخدامها MICRCلجنة   على   يجب  التي  المحددة  واإلجراءات  المعاييروالية ميتشغان على    دستورينص  
  :األولوية حسب مرتبة  أدناه الدستورية المعايير ترد. االنتخابية الدوائر تقسيم إعادة خطة

  تمتثل  أن  ويجب  المتحدة  الواليات  دستور  في  عليه  المنصوص  النحو  على   متساوٍ   سكان  عدد  من  الدوائر  تكون  أن  يجب  )أ(
 .األخرى الفيدرالية والقوانين التصويت حقوق لقانون

ً   متجاورة المناطق تكون أن يجب) ب(  .منها جزء هي التي المقاطعة مع األرض طريق عن متجاورة الجزر مناطق .جغرافيا

 سبيل   على   االهتمام،  ذات  المجتمعات  تشمل  قد   . االهتمام  ذات  والمجتمعات  الوالية  سكان  تنوع  المقاطعات  تعكس  أن  يجب)  ج(
 المجتمعات  تشمل  ال.  االقتصادية  المصالح   أو  التاريخية  أو   الثقافية  الخصائص  في  يتشاركون  الذين  السكان   الحصر،   ال  المثال
 .السياسيين المرشحين أو المناصب  شاغلي أو السياسية األحزاب مع العالقات االهتمام محل
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  معايير  باستخدام  سياسي  حزب  ألي  المتناسبة  غير  الميزة  تُحدَّد  .سياسي  حزب  ألي  متناسبة  غير   ميزة  الدوائر  تقدم   لن)  د(
  .الحزبية  للعدالة مقبولة

 .المرشح أو الحالي المنتخب المسؤولعدم محاباة  أومحاباة   للمقاطعات يجوز ال) هـ(

 .والبلدة والمدينة المقاطعة حدود اعتبار المناطق تعكس أن يجب) و(

  .معقول بشكل مدمجة المناطق تكون أن يجب) ز(
 

  ما هو االختالف بين خريطة "التعاون" و خريطة "الفردية"؟
  المنصوص   بالمعايير  وتفي  العام  للتعليق  عليها  الموافقة  تمت  مفتوحة  اجتماعات  في  واحد  كفريق  تعاونية  خرائط  10  اللجنة  رسمت
 برسم  المفوضين  من  العديد  قام.  اآلخرين  من  مدخالت  دون  فردية  خريطة  بإنشاء   واحد  مفوض  يقوم.  الوالية  دستور  في  عليها
 . كأفراد إضافية خرائط 10

 
  جميع   حول  معلومات  تتوفر.  السابقة   الخرائط  مسودات  من  لتحديدها  ةالمعين  الشجرة  واسم  إنشائها  تاريخ  حسب  الخرائط  تسمية  تتم

من خالل الرابط    الويب،  على  اللجنة  موقع  على  الفردية   المقترحة  العشر  والخرائط  المقترحة  التعاونية  للخرائط  العشر  المسودات
www.michigan.gov/MICRC.  

  
  إتمام عملها؟ MICRCمتى من المتوقع من لجنة 

لجنة    بعد   هذه   نشر  سيتم.  نوفمبر  5  ،  الجمعة  يوم   المقترحة  الخرائط  تتبنى   أن   المقرر  من  مداوالتها،  فترة ل  MICRCإتمام 
 .التاريخ  ذلكفي نطاق  نوفمبر 14  في العامة للمراجعة ذلك بعد الخرائط

 

 السبع  الدوائر  تقسيم  إعادة  لمعايير  امتثالها  من  للتأكد  منشورة  خريطة  كل  اختبار  سيتم  ،والية ميتشغان  دستور  يقتضيه  لما  وفقًا
 كل  في السكان عدد من التحقق وكذلك بدقة الخطة لوصف ضروري هو كما التعداد بيانات  يتضمن بتقرير مصحوبة المصنفة،

 .القانوني والوصف الخريطة  على أيًضا ستحتوي و منطقة

 

إتاحة    المفوضية  على  يجب  المقترحة،االنتخابية    الدوائر  تقسيم  إعادة  لخرائط   MICRCلجنة    نشر  عند   أنه   على   الدستور  ينص
 اجتماعات   الستضافة  MICRCلجنة    تخطط  يوًما،  45  تبلغ  التي  التعليق  فترة  خالل.  اإلضافي  العام  للتعليق  األقل  على  يوًما  45

  . ظهًرا 2 حتى صباًحا 10 الساعة  من الخميس يوم المدخالت من بمزيد تسمح عامة
 

 18 نوفمبر 

 2 ديسمبر 

 16 ديسمبر 

 30 ديسمبر 
  

 ". االجتماع  ومواد إشعارات"  عنوان تحت michigan.gov/MICRCالرابط    على االجتماعات هذه حول تفاصيل تتوفر

  غضون   في   النهائية  الخرائط  بنشر  مطالبة  والمفوضية.  ديسمبر 30  في   النهائية  الخرائط  MICRC  لجنة  تتبنى  أن  المقرر  ومن
 وأي  النهائية  الخرائط  رسم  في  المستخدمة  والبيانات  المرجعية المواد  على  النهائية  الخرائط  تشتمل.  الخطة  اعتماد  بعد  يوًما  30
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 لجميع   عام   بسجلميتشغان    خارجية   وزير  سيحتفظ  ذلك،  إلى  باإلضافة.  واختبارها  الخطة   إلنتاج  مستخدمة  برمجية  معلومات
 .المطلوبة والوثائق خريطة كل ينشر وسوف MICRCلجنة  إجراءات

 

  ومقاطعات   الشيوخ  ومجلس  الوالية  لمجلس  جديدة  تشريعية  بحدود  تبنيها  تم  التياالنتخابية    الدوائر  تقسيم  إعادة  خطة  ستصبح
 .نشرها من يوًما 60 بعد  قانونًا الكونغرس

  . 2022 لعام والعامة التمهيدية االنتخابات قبل التنفيذ حيز هذه الدوائر خرائط ستدخل

  للوالية؟ الجديدةودوائر الكونجرس  التشريعية الدوائر خرائطالعتماد  MICRCكم عدد األصوات الضرورية للجنة 

  كل   إلى  ينتسبان  مفوضين  األقل  على  تضم   التي  MICRC  لجنة   أصوات  أغلبية   على  الحصول  النهائي  الترسيم  خطة  تتطلب
  األغلبية   إلى  للوصول  واحد  إضافي   مفوض  إلى   باإلضافة   الرئيسيين،  الحزبين  من   أي  إلى   ينتمون  ال  ومفوضين  رئيسي  حزب

  .مفوضين سبعة مجموعه لما
 

  النهائية؟ الخرائط مجموعة على الموافقة في المفوضين غالبية فشل إذا يحدث ماذا

  إلى   الوصول   يمكن  ال  حيث  الدوائر  من  النوع  لهذا  خطة  العتماد  التالية  العملية  MICRCلجنة   ستستخدم  الوالية،   لدستور  وفقًا
 :األغلبية تصويت

 فيها للنظر الكاملة  اللجنة إلى المناطق من نوع لكل  واحدة مقترحة خطة تقديم مفوض لكل يمكن. 
 لترتيبها  معكوسة  خطة  لكل  نقطة  قيمة  تعيين  سيتم.  األفضلية  حسب  المقدمة  الخطط  بترتيب   ذلك  بعد  مفوض  كل  يقوم 

  الخطط   لعدد  مساوية  نقطة  قيمة  تصنيفًا  األعلى  والخطة  واحدة  نقطة  مرتبة  األقل  الخطة  يمنح  مما  االختيارات،  عدد  بين
 .المقدمة

 من   الخطط  من   األعلى  النصف  ضمن  أيًضا  تصنيفها  يتم  والتي  نقاط  إجمالي  أعلى  تتلقى  التي   الخطة   المفوضية  تتبنى  
 قبل  من  مقدمة  خطة  وجود  حالة  في  أو  الخطة،  قدم  الذي  المفوض  حزب  إلى  منتسبين  غير  األقل  على  مفوضين  قبل

تصنيفها    منتسبين،  غير  مفوضين   المفوضين   من  اثنين  عن   يقل  ال  ما  قبل   من  الخطط  من  األعلى   النصف  بينيتم 
 . رئيسي حزب إلى المنتسبين

 تلك  من  النهائية  الخطة  عشوائيًا  سيختارميتشغان    خارجية  وزير  فإن  إجمالية،  نقطة  بأعلى  مرتبطة  الخطط  كانت  إذا 
 . الخطط

 النهائية   الخطة  عشوائي  بشكلميتشغان    والية  خارجية  وزير  فسيختار  أعاله،  المذكورة  بالمتطلبات  خطة  أي  تفي  لم  إذا  
  منهم   لكل  يجوز(  الفرديين  المفوضين  قبل  من  المقدمة  الخطط  جميع  من  نهائية  خطة  كل  اختيار  سيتم.  منطقة  نوع  لكل

  دستور   من)  1) (ج) (14(  للجزء  وفقًا)  فيها  للنظر  الكاملة   اللجنة  إلى  المناطق  من  نوع  لكل  مقترحة  واحدة  خطة  تقديم
 .ميتشغان

 
  الدوائر؟  تقسيم إعادة عملية فيميتشغان  في العليا للمحكمة المحتمل الدور هو ما

 . واجباتها ألداء MICRC لجنة  توجيه األصلية، القضائيةفي نطاق ممارستها لواليتها  ،ميتشغان  في العليا للمحكمة يمكن

  إلى   خطة ويُمكنها إعادة ال  MICRCلجنة    قبل  من  معتمدة  خطة  أي  في  الطعن  مراجعة  أيًضا ميتشغان    في   العليا  للمحكمة  يمكن
  إلى   باإلضافة .  ميتشغان  دستور  لمتطلبات  تمتثل  ال  الخطة   أن  المحكمة  قررت  إذا   اإلجراءات  من   مزيد  التخاذ  MICRCلجنة  
  قانون   أي  الفيدرالي،  القانون  أو  المتحدة،  الواليات  لدستور  مزعوم  انتهاكضد أي    اتحادية  محكمة  في  طعن  تقديم  يمكن  ذلك،

  . التصويت حقوق
 

  التاريخي؟  القرار هذا يتخذون الذين MICRCلجنة  أعضاء هم من
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 دستور  من  6  القسم  الرابعة،  المادة  بموجب  لواليةالدوائر االنتخابية ل  تقسيم  إلعادة  الحصرية  بالسلطة   MICRCلجنة    تتمتع
االنتخابية   الدوائر   تقسيم  إعادة  خطط  واعتماد  برسم  المخول  الوحيد  الكيان  هي   MICRCلجنة    فإن   لذلك،.  1963  لعامميتشغان  

 .ميتشغان لوالية

 

 وهم . الوالية أنحاء جميع من مواطنًا 13 مهي تضو متقدم، 9000 من أكثر بين من عشوائي  بشكل MICRCلجنة  اختيار تم
  وأربعة  الرئيسيين،  الحزبين  من  أي  إلى  ينتمون  ال  أشخاص  وخمسة  الديمقراطي،  الحزب  إلى  ينتمون  أشخاص  أربعة  من  يتألفون

  . الجمهوري الحزب إلى ينتمون أشخاص
 

 :هم MICRCالتشكيل االفتتاحي للجنة   أعضاء
 والتطوير  للعمليات متقاعد مدير كالرك، دوجالس المفوض
 المتقاعدة المتخصصة التبني رعاية  عاملة كاري، خوانيتا المفوضة
 طب طالب عيد، انطوني المفوض
 عقارات سمسار النج، روندا المفوضة
 متقاعد شبه محامٍ  ليت، ستيفن المفوض
 الصدمات وممارس األعمال رائدة كيلوم، بريتني المفوضة
 جامعية  طالبة أورتن، سينثيا المفوضة
 المالي  المتعاون روثهورن،. م المفوض
 محامية   ستيال، ريبيكا المفوضة
 متقاعد مصرفي فاليت، جانيس المفوض
 أطفال  لستة وأم زوجة واجنر، إيرين المفوضة
 بارع وعامل متقاعدمركبات  سائق فايس، ريتشارد المفوض
  عليا  دراسات طالب ويتجيس، داستن المفوض

 
  االتصاالت  ومدير  باستوال،  جوليان  العام  والمستشار  هامرسميث،  سوان  التنفيذي  المدير  MICRCلجنة    عمل  طاقم  يشمل

  . مارتينيز سارة التنفيذي والمساعد ،3  وودز إدوارد والتواصل
  

 جلسات  خارج  الخرائط  صنع  عملية   حول  الجمهور  مع  التحدثموظفيها    أو  MICRCلجنة    ستطيع ت  ال  لماذا
  العامة؟  االجتماعات/االستماع

 مسائل  مناقشة  والمستشارين  والمحامين   وموظفيها  وأعضائها  اللجنة   على  11  الفرعي  القسم  بموجبميتشغان    دستور  يحظر
  فقط   الحظر   هذا   من  االستثناءاتتنطبق  .  للمفوضية  المفتوح  االجتماع  خارج  الجمهور  من   أفراد  مع االنتخابية    الدوائر  تقسيم  إعادة
  سابقًااإلخطار به  تم منتدى خالل  يحدث أو واجباتهم بأداء صلة وذو مكتوبًا االتصال كان إذا هي  االستثناءات. المفوضين على

 .للجمهور مفتوحة قاعة  أو

  إلى   الجمهور  يدعو  بينما  والحياد  والنزاهة  بالشفافية  MICRCلجنة    التزام  يعزز  ألنه  حيويًا  أمًرا  11  الفرعي  القسم  يعتبر
 .االنتخابية الدوائر تقسيم  إعادة عملية طوال المعلومات إلى الوصول   على الحفاظ ويضمن ااجتماعاته في  الهادفة المشاركة

 

الرابط    زيارة  يرجى  التنبيهات،  وتلقي  للتسجيل  أو  اإلنتخابية  الدوائر   تقسيم  إعادة  حول  المعلومات  من  لمزيد
www.michigan.gov/MICRC. 


