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 ؟مناطقتقسیم اللماذا یجب أن أھتم بإعادة  .1

 
حدود   رسمأعظم السلطات التي یملكھا شعب كالیفورنیا ھي انتخاب ممثلیھم الخاصین إلجراء أعمال حكومتھم. كیفیة  إحدى

عادة  اللجنة المستقلة إلتمكین أصوات الناخبین وتعظیمھا أو تقلیل تلك األصوات أو كتمھا. تلتزم  فيتحدث فرقاً  قد مناطقال
عادلة تعكس المصالح   مناطق  برسماللجنة") "( )Citizens Redistricting Commission( تقسیم مواطني كالیفورنیا

 السیاسیین الحالیین. مصالحالعلیا للشعب، ولیس 
 

مجتمعك بأكملھ إلى أقصى حد ممكن، وتجمیعھ  على   تحافظ  نطقةلضمان رسم خطوط مجداً  مھممجتمعك أمر حول  الحوار
قادتك المنتخبین عند اتخاذ   لدى اً صوتك مسموعیكون مع المجتمعات المجاورة ذات االھتمامات المماثلة. وھذا یضمن أن 

 ب الخاصة بك.أو تحدید معدالت الضرائوتمویلھ قرارات مثل جودة تعلیم طفلك 
 

 في تشكیل الحدود السیاسیة الجدیدة.قیّمة  مساھماتك
 
 

 كیف یمكنني المشاركة؟  .2
 اللجنة.إلى سھامات لتقدیم اإلناك عدة طرق ھ

 
 خالل اجتماع عام 

قبل االجتماع. یمكنك   عبر الھاتف خالل االجتماع أو إلكترونیااإلسھامات جلسات استماع حیث یمكنك تقدیم جنة  للاتعقد س
 موقعنا. في  )Meetings( االجتماعات قسم خالل زیارة  من  مجتمعسھامات الاالجتماعات القادمة إلمعرفة المزید عن 

 
 : لكترونیاً إ

:  إلى برید إلكترونيإرسال إلى اللجنة عبر الموقع اإللكتروني عن طریق اإلسھامات یمكنك أیضا تقدیم 
VotersFirstAct@crc.ca.gov  رسم مجتمعي"اباستخدام أداة "  خریطتكأو عن طریق رسم   

)Draw My Community(  :وتقدیمھا إلى اللجنة عن طریق زیارةDrawMyCACommunity.org. 
 

 الھاتف: عبر 
(916) 323-0323 

 
 : ةً كتاب 

 إلى:إسھاماتك یمكنك إرسال 
California Citizens Redistricting Commission 

721 Capitol Mall, Suite 260 
Sacramento, CA 95814 

 
 

 ): CBOمن خالل منظمة مجتمعیة (
 بطریقة تعاونیة. إلى اللجنة إسھامات وھناك العدید من المنظمات المجتمعیة التي تعمل مع المجتمعات المحلیة وتقدم 

 
 
 
 
 
 

 2020 أسئلة وأجوبة حول لجنة إعادة تقسیم المواطنین

mailto:VotersFirstAct@crc.ca.gov
http://346d8dc066027a10665fce28d3eb7c71821e8007/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CCCRC%5CCollateral%5CCRC%25202020%5CFinal%5CDrawMyCACommunity.org


 
California Citizens Redistricting Commission / 721 Capitol Mall, Suite 260, Sacramento, CA 95814 / WeDrawTheLinesCA.org 

 كیف أصف مجتمعي؟  .3
 رئیسیة منك عن مجتمعك:  أربعة أشیاءتحتاج اللجنة إلى معرفة 

 .ببعضھ التي تربط مجتمعك الثقافیة  أو و/واالجتماعیة  االقتصادیة المصالح •
 من أجل التمثیل العادل والفعال. سویة ن یبقى مجتمعك أ ضرورة سبب •
 مجتمعك.أین یقع  •
 أن یتم تجمیعھ معھا؟    أو ال یریدمجتمعك ما المناطق المجاورة التي یرغب   •

 
لرسم خریطة ووصف مجتمعك من خالل زیارة:  )Draw My Commynity( استخدم أداة "ارسم مجتمعي"

DrawMyCACommunity.org . 
 

 ؟ المشتركة مصالحما مجتمع ال .4
بأنھ مجموعة سكانیة تشترك في مصالح اجتماعیة واقتصادیة مشتركة  المشتركة   مصالحدستور كالیفورنیا مجتمع الویعّرف 

منطقة  التي تشترك فیھا  تلك مثالً ال وعادل. ومن المصالح المشتركة تمثیل فعّ من أجل واحدة  منطقةینبغي إدراجھا في 
مستویات معیشة متشابھة، أو  من  اَ سكان التي تجمع أو منطقة زراعیة، وتلك  صناعیة، منطقة أو  منطقة ریفیة، أو   حضریة،

یستخدمون نفس مرافق النقل، أو لدیھم فرص عمل مماثلة، أو لدیھم إمكانیة الوصول إلى نفس وسائل االتصال بالعملیة  
المشتركة  المصالح مجتمعات   وال تشمل.  مشتركة  مصالحأن تكون المجتمعات الثقافیة مجتمعات  ویمكن أیضاً االنتخابیة. 

 العالقات مع األحزاب السیاسیة أو المرشحین السیاسیین.
 

 لماذا لدینا لجنة؟ .5
منطقة   رسم حدودأن تعید  كالیفورنیانبغي لیالتعداد، عن معلومات محدثة  فدرالیةالحكومة السنوات، بعد أن تنشر  10كل 

  بحیث تعكس المناطق بشكل صحیح سكان ، للمساواة والیةومجلس الالوالیة  جمعیة و ھا ومجلس شیوخ لوالیة ا كونغرس
 الوالیة.

 
 ؟ لجنةما ال .6

برسم  ة لفَ مكَ   مراجعةوعملیة طلبات  قدیممن خالل تعشر سنوات كل تُختار من مواطني والیة كالیفورنیا    ھي مجموعةاللجنة 
  كان، 2010قبل  .بین المناطق للمساواة والیةال ومجلسالوالیة جمعیة و الوالیة شیوخ  كونغرس ومجلسخطوط منطقة 
 .الخاصة منطقتھمخطوط  یرسمون كالیفورنیا  المشرعون في 

 
، أقّر الناخبون في  2008في نوفمبر  خطوط منطقتھم الخاصة. یرسمونالمشرعون في كالیفورنیا  كان، 2010قبل 

(اللجنة)   مواطنین القانون)، الذي یجیز إنشاء لجنة إعادة تقسیم ال() Voters FIRST Act(كالیفورنیا قانون الناخبین أوالً 
  ، أضاف قانون الناخبین أوالً 2010أیدي الھیئة التشریعیة. وفي عام ھذه الوظیفة من  ب وسح ،ناطقجدیدة للم اً رسم خطوطلت
)Voters FIRST Act for Congress ( مناطق الكونغرس إلى اللجنة. رسمللكونغرس مسؤولیة 

 
السیاسي من  التأثیر ضمان عملیة عادلة وشفافة تزیل بین إلى ن المسؤولین المنتخَ م  مناطقسلطة إعادة تقسیم ال  یھدف سحب

إلى إقامة میزة سیاسیة غیر عادلة لحزب معین أو  ممارسة تھدف ھو  بالتقسیم) Gerrymandering(  التالعب العملیة.
"التصدع" (أي تخفیف   التزویر ھما . ھناك تكتیكان رئیسیان یستخدمان في منطقة مجموعة معینة من خالل التالعب بحدود ال
تركیز قوة الحزب المعارض التصویتیة في   أي) و"التعبئة" (مناطقالعدید من ال فيالقوة التصویتیة لمؤیدي الحزب المعارض 

 أخرى). مناطقواحدة للحد من قوتھم التصویتیة في  منطقة
 

 من الذي یمكنھ أن یعمل في اللجنة؟ .7
ال یتنمون ألي    وأربعة أعضاء جمھوریین،  خمسة أعضاء من الدیمقراطیین، وخمسة أعضاء  -عضواً  14تتألف اللجنة من 

 من ھذین الحزبین.  
 

 ینتمون  لدى نفس الحزب السیاسي، أو الا في كالیفورنیا دائمً ویحق للناخبین المسجلین أن یعملوا في اللجنة إذا كانوا مسجلین 
صوتوا في اثنین على األقل من  یكونوا قد   أنلمدة خمس سنوات قبل تعیینھم في اللجنة مباشرة؛ وألي حزب سیاسي 

 تخابات العامة الثالثة األخیرة على مستوى الوالیة.االن
 

http://2b51bdb57e6bb1859a38d42d800362e08d2ff56d/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CCCRC%5CCollateral%5CCRC%25202020%5CFinal%5Cdrawmycacommunity.org
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خب أو كان مرشحاً لمنصب في الكونغرس أو أو أحد أفراد عائلتھ المباشرة أو انتُ عُین ال یجوز للناخب أن یعمل في اللجنة إذا 
شغل منصب ضابط أو موظف أو مستشار مدفوع األجر لحزب سیاسي في   أو ؛والیة كالیفورنیاانتخابي في  لمنصب

  عضواً والیة كالیفورنیا؛ أو كان من  انتخابي في  لمنصبكالیفورنیا أو لجنة حملة انتخابیة لمرشح لمنصب الكونغرس أو 
   .خالل العشر سنوات السابقة لتاریخ تقدیم الطلب ضغط ةجماع مسجالً في 

 
 

 ن؟ والمفوضیُختار كیف  .8
والیة   دققيمستقلین من م  مدققینفریق) یتألف من ثالثة ال( المتقدمین إلى فریق استعراض  ة والتكمیلی ةاألولی تالطلبا رِسلتوأ

تجمعات فرعیة    ثالثإلى ین "، مقسمأھلیةمن "أكثر المتقدمین  120 جمیع الطلبات، اختار الفریق  كالیفورنیا. وبعد أن راجع
 .ثالث تجمعات فرعیة متساویة فيمتقدًما  60منھم  واختیر  اً شخصیوبعدھا قوبلوا  الحزبي، لالنتماء متساویة وفقاً 

 
من القائمة   اسماً  24كان للقیادة خیار إزالة ما یصل إلى  الھیئة التشریعیة لوالیة كالیفورنیا، حیث إلىالستین متقدماً  قدمفریق ال
والیة   مدققيمن المجمعات الفرعیة إلى  ستبعدواأسماء مقدمي الطلبات الذین لم یُ  تدم قُ  مثمانیة من كل تجمع فرعي. ث -

 كالیفورنیا.
 

من   ثالثة  :بشكل عشوائي األعضاء التالیین  في التجمعات الفرعیة الثالثةلیفورنیا من األسماء المتبقیة مدققي والیة كا اختار
من األعضاء الثمانیة  المتقدمین وأصبح ھؤالء الثمانیة ال ینتمون ألي من الحزبین. واثنین  ،ثالثة الجمھوریین ،الدیمقراطیین

 األوائل في اللجنة.
 

اختیار مفوضین اثنین من كل مجموعة  من خالل األعضاء الثمانیة األوائل في اللجنة األعضاء الستة النھائیین للجنة واختار 
 الثالثة. من المجموعات الفرعیة

 
 

 كم من الوقت یقضي المفوضون في أداء واجباتھم؟ .9
باللجنة، فإن  علقة وفي حین أنھ ال یوجد حد أدنى أو حد أقصى من الوقت الذي یجب أن یقضیھ األعضاء في أداء األعمال المت

ساعة في األسبوع، مع تخصیص وقت أقل في البدایة والمزید من الوقت مع اقتراب   40و 10عادة ما بین تطلب ھذا العمل ی
 الموعد النھائي لوضع الخرائط.  

 
للمساعدة في أداء مھامھا. وعالوة على ذلك، تضع اللجنة جدولھا الزمني الخاص عین موظفین وتمستقل   كیانكوتعمل اللجنة  

  إسھامات؛ متى وأین تعقد اجتماعات عامة لطلب دوریة االجتماعات؛ عمللتي تجتمع فیھا للفھي تحدد األماكن ا - بھا 
 الضرورة.ما تقتضیھ ؛ وغیرھا من القرارات حسب الالزمین والغرض من توظیفھمالموظفین عدد الجمھور؛ 

 
 عقد؟ستُ التي  االجتماعات العامة كم عدد  .10

، الذي یقضي بأن أي اجتماع یتألف من تسعة أعضاء أو أكثر من  لالجتماعات المفتوحة كین  –وتخضع اللجنة لقانون باغلي 
أو حتى لتلقي المعلومات یجب أن یُجرى علناً. ومع مراعاة ذلك، فإن عدد جلسات االستماع  قضایا  أعضاء اللجنة للبت في

   جلسات االستماعسیحضر  تقدیر اللجنة. وبالمثل، سیكون على اللجنة أن تقرر ما إذا كانیعود لالعلنیة التي ستعقدھا اللجنة 
 .فقط  جمیع أعضاء اللجنة، أو مجموعة فرعیة من األعضاء

 
 ؟ لجنةم النظّ ما القوانین التي تُ  .11

 ، المادة الحادیة والعشرین دستور كالیفورنیا .1
 االنتخابات    قانونو  )8253.6 - 8251 (األقساملحكومة المدونة القانونیة ل .2
 قانون اللوائح بوالیة كالیفورنیا  .3
  األمریكيلدستور ا .4
 الوالیات المتحدة قوانین  مدونة .5
 )Voting Rights Act( قانون حقوق التصویت .6

 
 
 

https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IAB3D0B7309D34035B99DA2555D991E53&bhcp=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
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 ما قانون حقوق التصویت وما أھمیتھ؟  .12
األمیركیین األفارقة  أن تطلب من العدید من الوالیات اعتادت ، 1965في عام  فدراليقبل صدور قانون حقوق التصویت ال

التسجیل  ب لشخصوالیات أخرى لبینما سمحت    ،اختبارات محو األمیة من أجل التسجیل للتصویتأن یجتازوا المؤھلین 
 ھذه الممارسات.  حظر . قانون حقوق التصویت  سابقاً  سُمح لجده بالتصویت حال  فيفقط للتصویت 

 
حول كیفیة رسم حكومات الوالیات والحكومات المحلیة لخطوط    إسھامات مكثفةفي السبعینیات، استمع الكونغرس إلى 

اختیارھم.   من انتخاب مرشحین من حدیثًا   والتالعب بقواعد االنتخابات لمنع الناخبین األمیركیین األفارقة المسجلینمناطق ال
ألفارقة واألمیركیون اآلسیویون  الیوم، یحمي قانون حقوق التصویت جمیع األقلیات العرقیة واللغویة، بما في ذلك األمیركیون ا

 والالتینیون واألمیركیون األصلیون وسكان جزر المحیط الھادئ.
 

لمتطلبات  خرائطھا النھائیة استیفاء  لضمان مشورة قانونیة ومشورة الخبراء ب  تستنیروإسھامات الجمھور وستنظر اللجنة في 
 قانون حقوق التصویت.

 
 وزارة العدل األمیركیة على:   زرْ للحصول على وصف أكثر تفصیالً لكیفیة عمل قانون حقوق التصویت، 

http://www.justice.gov/crt/about/vot/redistricting.php. 
 
 

 ما المعاییر المستخدمة عند رسم الخرائط؟  .13
 : اطقعند رسم خرائط المن  ھذا الترتیب،وفق  ھذه المعاییر،  اتباع لجنة على النبغي  وفقا لدستور والیة كالیفورنیا، ی 

 
 مراعاة المساواة السكانیة بین المناطق التزاماً بالدستور األمریكي.   .1
 االمتثال لقانون حقوق التصویت لضمان تكافؤ الفرص لألقلیات النتخاب مرشح من اختیارھم. .2
 التواصل الجغرافي بین المناطق بحیث ترتبط كل أجزاء المنطقة ببعضھا البعض. .3
 حیاء ومجتمعات المصالح المشتركة إلى أقصى حد ممكن.التقلیل من تقسیم المدن والمقاطعات واأل .4
مراعاة دمج المناطق جغرافیاً، بحیث ال تتجاوز المناطق سكاناً قریبین من أجل سكان أكثر بعًدا. یشیر ھذا المطلب  .5

 إلى الكثافة ولیس الشكل. ال یمكن تقسیم كتل التعداد.
املتین ومتجاورتین لجمعیة الوالیة قدر اإلمكان، وینبغي أن  ینبغي أن تتألف كل منطقة لمجلس الشیوخ من منطقتین ك .6

 .الوالیةمجلس شیوخ لمناطق كاملة ومتجاورة  10مساواة المناطق من ل الوالیة مجلستكون ی
 

مكان إقامة أي مرشح حالي أو سیاسي عند إنشاء خریطة، وال یجوز رسم  في االعتبار  األخذباإلضافة إلى ذلك، ال یجوز 
 .أو التمییز ضده بغرض تفضیل مرشح سیاسي حالي المناطق

 
 على حدود المناطق الجدیدة؟ یُوافَق كیف س .14

ة  الوالیمجلس جمعیة الوالیة وو الوالیةومجلس شیوخ  كونغرس  مناطق ویتعین على اللجنة أن تحدد الحدود الجغرافیة ل
في اجتماعات في جمیع أنحاء   2010. وشاركت لجنة عام اإلمكان   قدر سكانیاً   متساویة كونبحیث ت للمساواة بین المناطق

  تتیحلوفي عطالت نھایة األسبوع في المساء وقد عُقدت العدید من االجتماعات . المشتركة  مصالحلتحدید مجتمعات الوالیة ال
 كالیفورنیا.سكان   لجمیع مشاركة أكبر 

 
عرض  : خریطة واحدة تَ منقحة  أربع خرائطعلى  المناطق تُعرض، سمناطقوبمجرد أن توافق اللجنة على الحدود الجغرافیة لل

الوالیة، وخریطة   جمعیة  مناطق مجلس شیوخ الوالیة، وخریطة ثالثة تعرض    مناطق، وثانیة تعرض الوالیة كونغرس  مناطق
 مساواة.  لل والیة ال جمعیة مناطقلرابعة 

 
من ثالثة مفوضین على األقل من الدیمقراطیین، وثالثة  بالموافقة أن تحصل على تصویت  الموافقة على كل خریطة تقتضيو

. وبمجرد أن توافق اللجنة على الخرائط النھائیة،  ال ینتمون ألي من ھذین الحزبینوثالثة مفوضین  جمھوریین، مفوضین
 إلیھ اللجنة في اتخاذ قراراتھا.استندت مع تقریر یوضح األساس الذي  الوالیةإلى وزیر  وترسلالخرائط  عتمد تُ 
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 متى ستقوم اللجنة بإكمال الخرائط؟  .15
  ، قضت المحكمة العلیا فيللتصدیق على خرائطموعًدا نھائیًا  2021أغسطس  15 كالیفورنیا یحددعلى الرغم من أن دستور  

خرائطھا إلى وزیر كالیفورنیا   لتقدیم ،2021دیسمبر  15مھلة حتى  اللجنةیكون لدى بأن   ،2020 یولیو 17 فيكالیفورنیا 
مكتب  توقعھ ما  (وھو  2021یولیو  31بعد نتائج التعداد. وإذا تأخرت نتائج التعداد إلى ما إصدار في التأخیر المتوقع بسبب 

 لذلك.  الموعد النھائي للمفوضیة وفقاً یُعدل س التعداد بالفعل)، 


