
  التواصل مع الجمهور
  دستور والية ميتشغان

 11، القسم 6 المادة  المادة الرابعة، 
 

 
من    6من المادة    11ماذا يحظر القسم الفرعي  

  دستور والية ميتشغان؟

يتم   لم  مفتوح  التواصل  ما  إعادة خالل اجتماع  للجنة 
االنتخابية الدوائر  على   MICRCتعيين  يُحظر   ،

من   اللجنة  والمحامين  أعضاء  والموظفين،  األفراد، 
مع   الدوائر  تقسيم  إعادة  مناقشة مسائل  والمستشارين 

  .أفراد من الجمهور

  ماذا تُغطي؟

"فقاعة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية"    11يُعين القسم  
، MICRCبشأن لجنة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية  

ومستشاريها ومحاميها،  تغطي  وأفرادها،  هي   .
عمليات التواصل بشأن أمور إعادة تقسيم الدوائر بين  

  األفراد في "الفقاعة" مع أي شخص خارجها.

  ما هي "أمور إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية"؟

لم يتم تعريفها في دستور والية ميتشجان. فيما تنص  
  التعريفات العامة أنها: 

تقسيم "    االنتخابية"يعني "إعادة تقسيم الدوائر   •
الدوائر   ُمراجعة  و  جديد"  من  الدوائر 

 التشريعية". 

الممثلين التعيين"إعادة   • تعيين  "إعادة  تعني   "
بشكل متناسب بين الواليات وفقًا للتغيرات في 

  توزيع السكان".

ال يحد الدستور من وقت أو نطاق "أمور إعادة تقسيم 
ور تخص  الدوائر االنتخابية"، لذلك فهي تشير إلى أم

موضوع إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية إلى جانب 
إعادة تعيين أنشطة اللجنة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ما الذي ال يعتبر من "أمور إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية"؟

وتواريخ/أوقات  المفوضين،  اختيار  يتم  كيف  مثل  اإلدارية  أو  التنظيمية  الموضوعات 
  االجتماعات المستقبلية واألسئلة بشأن عملية تقديم التعليقات العامة.

  ؟ 11ما الذي يُحققه القسم 

االستثناء   يسمح   ، العملية  الناحية  لتلقي    للمفوضمن  الجمهور  فرد من  أي  بالتواصل مع 
. يجب أن تكون  االنتخابية  فيما يتعلق بمسائل إعادة تقسيم الدوائرالفرد  معلومات من ذلك  

علومات التي يتلقاها المفوض ذات صلة بأداء واجباتهم، وبما أن نقل المعلومات يتم خارج الم
بشكل مسبق  علنًا  اإلعالن عنه  اجتماع مفتوح للجنة، يجب أن يكون "كتابيًا" أو "في منتدى تم  

  ". للجمهورمفتوحة القاعة المدينة أو في 
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 MICRCهام بسبب أنه يعزز التزام لجنة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية  2القسم 
تجاه الشفافية، والنزاهة، والحيادية، مع الدعوة لُمشاركة الجمهور في اجتماعته  

مع الحفاظ على ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات أثناء عملية إعادة تقسيم  
  الدوائر االنتخابية.

األمر واسعًا جًدا وأود التواصل مع بعض  في هذا الحظر؟ يبدو  هل هناك استثناء  
  المفوضين وإعالمهم بآرائي الشخصية حول إعادة تقسيم الدوائر. 

 األفراد  للمفوضين يمكن. هام استثناء هناك ذلك، ومع. جدا واسعالحظر   هذا
  :من أجل الجمهور أفراد معاالنتخابية   الدوائر تقسيم إعادة مسائل حول التواصل

 بأداء مهامه أو مهامها" فقط إذا الصلة ذات المعلومات اكتساب •

 كان التواصل بين المفوض الفرد وفرد الجمهور حدث:  •

  و بريد إلكتروني)؛ أوكتابة (في خطاب أ «

 المدينة المفتوحة للجمهور.   قاعةفي منتدى تم اإلعالن عنه مسبقاً أو في  «


