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ل  مجلس الوالیة للمساواة بین المناطق كحدود كونغرس ومجلس الشیوخ في الوالیة وتعید رسم   أنى كالیفورنیا  عل نبغيی •
 .فدراليالسكاني اللتعداد ل الحدیثةبیانات العشر سنوات لتعكس 

 
عام   • الم2008قبل  كالیفورنیا خطوط  في  المشرعون  رسم  نوفمبر    ناطق ،  في  بھم.  في  2008الخاصة  الناخبون  أقّر   ،

(اللجنة)    مواطنین (القانون)، الذي یجیز إنشاء لجنة إعادة تقسیم ال  )Voters  FIRST  Act(   ً كالیفورنیا قانون الناخبین أوال
، أضاف قانون الناخبین  2010أیدي الھیئة التشریعیة. وفي عام  ھذه الوظیفة من    بوسح  ناطقللم  جدیدةً   اً رسم خطوطلت

 إلى اللجنة.مناطق الكونغرس  رسمللكونغرس مسؤولیة  )Voters FIRST Act for Congress( أوالً 
 

كالیفورنیا، وھو كیان مستقل غیر حزبي، إدارة عملیة تقدیم الطلبات الختیار أعضاء لجنة  والیة  يیتطلب القانون من مدقق •
من    یعكسون اللجنة  وتتألف  كالیفورنیا.  في  واالجتماعي  والمھني  الجغرافي  من  عضواً   14التنوع  أعضاء  خمسة   :

 .الحزبین من   ألي ینتمون ال الدیمقراطیین، وخمسة أعضاء جمھوریین، وأربعة أعضاء 
 

ھدف توفیر تمثیل عادل لجمیع سكان  بكانیاً،  س   متساویة مناطق    إلطالقالمصممة    المتحزبةووفقاً للقواعد الصارمة وغیر   •
ومجلس الوالیة للمساوة بین    ةالوالی   جمعیةوالوالیة    في  الكونغرس ومجلس الشیوخ  مناطقكالیفورنیا، ترسم اللجنة حدود  

النھائیة،  المناطق.   تقریر یوضح    إلىالخرائط    تُرفعوبمجرد أن توافق اللجنة على الخرائط األربع  كالیفورنیا مع  وزیر 
 إلیھ اللجنة في اتخاذ قراراتھا. استندتاألساس الذي 

 
.  یمكن  ناطقللم   جدیدةفي رسم خرائط    بطرق متنوعة لمساعدتھا  الجمھور  إسھاماتوستعقد اللجنة اجتماعات عامة وتقبل   •

للجمھور المشاركة من خالل تقدیم تعلیق عام على موقعنا اإللكتروني، في أحد اجتماعاتنا، من خالل أداة رسم الخرائط 
 وإرسالھا بالبرید. المعنیةللمجتمعات 

 
 طق: اتباع ھذه المعاییر، وفق ھذا الترتیب، عند رسم خرائط المنا لجنة وفقا لدستور والیة كالیفورنیا، ینبغي على ال •

 
 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
 والمقاطعات واألحیاء ومجتمعات المصالح المشتركة إلى أقصى حد ممكن.التقلیل من تقسیم المدن  .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.
، وینبغي أن  اإلمكان قدرالوالیة  لجمعیة الشیوخ من منطقتین كاملتین ومتجاورتین ینبغي أن تتألف كل منطقة لمجلس  .6

 .الوالیةمجلس شیوخ لكاملة ومتجاورة مناطق   10مساواة المناطق من ل الوالیة مجلستكون ی
 

 مناطقصحیفة وقائع حول إعادة تقسیم ال
 2020 إعادة تقسیم المواطنینولجنة 


