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 California أساسیات إعادة تقسیم 
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تذكیر — لن تُؤخذ أي مساھمات عامة الیوم
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وفقاً للمادة 8253(a)(3) من قانون حكومة California-- ال یجوز ألعضاء 
اللجنة وموظفیھا التواصل مع أو تلقي اتصاالت حول أمور إعادة تقسیم المناطق من 
أي شخص خارج جلسة استماع عامة. ولذلك، فإن اللجنة لن تأخذ أي مساھمة عامة 

خالل ھذه العروض التثقیفیة.

من أجل تقدیم مساھمة عامة، الرجاء زیارة موقع اللجنة على:

 .WeDrawTheLinesCA.org 



ما إعادة التقسیم؟

رسم حدود جدیدة تحدد أي ِمن سكان 
California  تمثل كل دائرة انتخابیة.
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لماذا نعید رسم خرائط المناطق؟

المجتمعات تتغیر.◄

األشخاص یولدون، یموتون، و ینتقلون.◄

المجتمعات تنمو وتتقلص. ◄

المناطق المتساویة سكانیاً إلى حد ما سابقاً ◄
تصبح متفاوتة. 
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صوتك
ما أھمیة إعادة تقسیم المناطق؟ ◄

لماذا ینبغي أن تشارك؟
دورك في العملیة.
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وقد اسُتخدَمت إعادة تقسیم المناطق في بعض األحیان الستبعاد المجتمعات من السلطة 
السیاسیة. ومن خالل المشاركة الكاملة في العملیة القادمة إلعادة تقسیم المناطق 

ورصدھا، قد تتاح لمزید من المجتمعات فرصة أفضل النتخاب مرشحین من اختیارھم 
یعبرون عن احتیاجاتھم ومصالحھم.



كیف تؤثر إعادة التقسیم علیك؟
6

السلطة للشعب دافع عن قضایاك

أولویات التمویل  حدود المجتمع



الطریق إلى التمثیل العادل
التعداد السكاني – كل عشر سنوات ُیحصى جمیع سكان الوالیات المتحدة، وُتستخدم ھذه البیانات ◄

لرسم خرائط جدیدة تراعي التحوالت السكانیة عبر الوالیات والمناطق.
إعادة التوزیع – اإلعادة الفدرالیة لتوزیع مقاعد مجلس النواب بین الوالیات بعد كل تعداد وطني 

لضمان شغل المقاعد من قبل الوالیات بما یتناسب مع حجم سكانھا.
إعادة التقسیم – رسم حدود جدیدة تحدد من سكان Californian الذین تمثلھم كل دائرة انتخابیة.

التمثیل العادل – تاریخیاً، رسم المشرعون خرائطاً سمحت لھم باختیار ناخبیھم ◄
بد
اً من تمكین ناخبیھم من اختیار ممثلیھم. وقد قوض ھذا النظام السابق مفھوم التمثیل العادل الذي یعطي الناس سلطة اختیار ممثلیھم.ل
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ما أھمیة إعادة تقسیم الدوائر االنتخابیة بشكل مستقل
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6 معاییر رسم الخطوط بالترتیب
ویجب على اللجنة اتباع ھذه المعاییر المرجحة بھذا الترتیب عند رسم خرائط المناطق:
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باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز األخذ في االعتبار مكان إقامة أي مرشح حالي أو سیاسي عند إنشاء خریطة، وال یجوز رسم 
المناطق بغرض تفضیل (أو التمییز ضد) مرشح سیاسي حالي أو حزب سیاسي.



جھود مختلفة إلعادة تقسیم المناطق

الوالیة – الكونغرس، مجلس شیوخ الوالیة، جمعیة الوالیة، ومجلس 
الوالیة للمساواة.
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المقاطعات – 58 مقاطعة، بعض المقاطعات لدیھا عملیتھا الخاصة.

المدن – 482 مدینة، بعض المدن لدیھا عملیتھا الخاصة.

المناطق المدرسیة – 1037 منطقة مدرسیة، بعض المناطق 
المدرسیة لدیھا عملیتھا الخاصة.

جھود أخرى إلعادة تقسیم المناطق – مناطق المیاه، مناطق كلیات 
المجتمع، إلخ.



التاریخ
قبل عام 2010 – رسم المشرعون خطوًطا، أو قامت المحكمة بذلك إذا فشلت الھیئة التشریعیة في ◄

تنفیذ ھذا الواجب كما یجب

االقتراح 11 (2008) – قانون الناخبین ◄
أوالً/ نحن نرسم الخطوط لمجلس شیوخ الوالیة، وجمعیة الوالیة، ومجلس المساواة

االقتراح 20 (2010) – أُضیفت مناطق الكونغرس
 لجنة إعادة تقسیم المناطق 2010 
 لجنة إعادة تقسیم المناطق 2020 

◄ Michigan   و Idaho و Colorado و Arizona والیات أخرى ذات لجان مستقلة – تستخدم 
و Montana  و Washington لجاناً مستقلة لرسم الخطوط.
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اختیار المفوض
طلبات المفوض (أكثر من 20,000 متقدم)◄

الطلبات التكمیلیة (2,000)
عملیة المقابلة/ التصفیة (120 متقدم)
مجموعة المتقدمین المرسلة إلى الھیئة التشریعیة (60 متقدما)
الشطب التشریعي (12 شطباً لكل حزب)
نظام الیانصیب: أول 8

االختیار النھائي 6
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من نحن
المفوضون لعام 2020: 14 عضواً◄

Sara Sadhwani، La Cañada Flintridge، دیمقراطي.• Isra Ahmad، San Jose، ال حزب مفضل. •

Patricia S. Sinay، Encinitas، دیمقراطي.• Linda Akutagawa، Huntington Beach، ال حزب •
مفضل

Derric Taylor، Los Angeles، جمھوري.• Jane Andersen، Berkeley، جمھوري.•

Pedro Toledo ، Petaluma، ال حزب مفضل.• Alicia Fernández، Clarksburg، جمھوري.•

Trena Turner، Stockton، دیمقراطي.• Neal Fornaciari، Tracy، جمھوري.•

Angela Vázquez، Los Angeles، دیمقراطي.• J. Ray Kennedy،  Morongo Valley، دیمقراطي. •

Russell Yee، Oakland، جمھوري. • Antonio Le Mons، Studio City، ال حزب مفضل. •
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مھام المفوض
التوعیة المجتمعیة/◄

اجتماعات مساھمات الشعب
إشراك الشعب•

جمع إسھامات المجتمع
االستماع إلى شھادات الشعب

رسم الخرائط – الخرائط األولیة والنھائیة للكونغرس (52) ، ومجلس الشیوخ (40)، والجمعیة ◄
(80)، ومجلس المساواة (4) 
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SACRAMENTOمثال : 

     الكونغرس                 مجلس الشیوخ            الجمعیة                    مجلس المساواة   
                     ( شخصا931,000ً)                 ( شخصا466,000ً)                             ( مالیین شخصا9ً)  ( شخصا700,000ً)



مناطق االنتشار
المفوضین المقاطعات المنطقة

Toledo  المفوض
 Taylor المفوض 

Del Norte, Humboldt County, 
Mendocino, Lake, Napa, Sonoma, 

Trinity
A

 Sinay المفوض
 Yee    المفوض

Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, 
Plumas, Shasta, Siskiyou, Tehama  B

Yee المفوض     
 Toledo المفوض

Alameda, Contra Costa, Marin, San 
Francisco, San Mateo, Santa Clara, 

Solano
C

Fernandez  المفوض
LeMons  المفوض

El Dorado, Nevada, Placer, 
Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, 

Yuba 
D

Fornaciari  المفوض
 Kennedy المفوض

Monterey, San Benito, San Luis, 
Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz, 

Ventura
E

Turner  المفوض
Vazquez  المفوض

Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, 
San Joaquin, Stanislaus, Tulare F

Andersen  المفوض
Akutagawa  المفوض

Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, 
Mariposa, Mono, Tuolumne G

Taylor  المفوض
Ahmad  المفوض Los Angeles H

Kennedy  المفوض
LeMons  المفوض Riverside, San Bernardino I

Akutagawa  المفوض
Sadhwani  المفوض Orange J

Sinay  المفوض
Ahmad  المفوض Imperial, San Diego K
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(COI) مجتمعات المصالح

مجتمعات المصالح -- (Communities of Interest, COI) مجتمع ◄
المصالح ھو مجموعة سكانیة مركزة تشترك في مصالح اجتماعیة واقتصادیة مشتركة 
ینبغي إدراجھا داخل منطقة واحدة لتحصل على تمثیل فّعال وعادل. 
ومن األمثلة على ذلك، المناطق التي  یتشارك الناس فیھا ثقافة معینة، أو یتقاسمون 
مستویات معیشیة مماثلة، أو یستخدمون نفس وسائل النقل، أو تتاح لھم فرص عمل 
مماثلة، أو إمكانیة الوصول إلى نفس وسائل اإلعالم. 
یمكن أن ینتمي الناس إلى مجتمعات مصالح متعددة.

مجتمع المصالح لیس المنطقة ذاتھا بل وحدة بناء رئیسیة للمناطق.
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تعریف مجتمعاتكم

یمكن وصف مجتمعات المصالح من خالل إنشاء خرائط وإخبارنا عن مجتمعكم.◄

شھادة شفویة – القصص الشخصیة قویة وكذلك توفیر السیاق التاریخي.◄

شھادة مكتوبة – یمكن استخدام وصف مكتوب لسرد قصة مجتمعك. ◄
قضایا المجتمع المحلي – غالباً ما تشارك المجتمعات المحلیة في إعادة تقسیم المناطق 
ألنھا تشعر بأن ممثلیھا المنَتَخبین لم یولوا قضایاھم االھتمام الكافي. ھل ھناك قضایا 
یركز علیھا مجتمع المصالح الخاص بك؟

خرائط الحدود – أنشئ خریطة لحّیك أو منطقتك.
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المشاركة في العملیة

قّدم مساھمتك الیوم على:
DrawMyCACommunity.org
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أرسل
شھادتك إلى اللجنة مباشرة

ارسم 
مجتمعك على خریطة

ِصْف 
مجتمعك



 طرق تقدیم إسھامات الشعب

◄ DrawMyCACommunity.org :(COI) أداة رسم مجتمعات المصالح

وستكون متاحًة أیضاً بشكل ورقي مع رسوم بریدیة مدفوعة مسبًقا.◄

◄ www.WeDrawTheLinesCA.org :عبر صفحتنا اإللكترونیة                                    
 (Draw My CA Community icon) "الخاص بي CA واضغط على "رمز ارسم مجتمع

◄VotersFirstAct@crc.ca.gov :عبر البرید اإللكتروني

 عبر الھاتف: (916) 0323-323◄

California Citizens Redistricting Commissionعبر البرید:◄
721 Capitol Mall, Suite 260

Sacramento, CA 95814

تتوفر أداة (COI) عبر اإلنترنت باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والصینیة المبسطة والصینیة التقلیدیة والفیتنامیة 
والتاغالوغیة والكوریة واألرمنیة والفارسیة والعربیة والروسیة والیابانیة والبنجابیة والخمیریة. كما تتوفر الدروس 

في تلك اللغات.
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http://www.wedrawthelinesca.org/


الوصول إلى اللغة

ترجمة المواد: صحیفة وقائع، نشرة إعالنیة، أسئلة متكررة، عرض أساسیات إعادة تقسیم مناطق ◄
 California

اللغات – اإلسبانیة والصینیة المبسطة والصینیة التقلیدیة والفیتنامیة والتاغالوغیة والكوریة واألرمنیة ◄
والفارسیة والعربیة والروسیة والیابانیة والبنجابیة والخمیریة.

من الممكن توفیر ترجمة فوریة لتعلیقات الجمھور في اجتماعات عمل CRC  شرط طلب ذلك •
قبل خمسة أیام من االجتماع. 

ویمكن إرسال إسھامات عامة مكتوبة إلى CRC  بأي شكل من األشكال وسُتَترجم إلى اللغة اإلنكلیزیة.◄
اللجنة ستترجم اإلسھامات المرسلة بلغة غیر اللغة اإلنجلیزیة من أداة مجتمع المصالح (COI) إلى 

اللغة اإلنجلیزیة.

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري للمساھمة أثناء االجتماع، نطلب منك إخطار اللجنة قبل خمسة أیام ◄
عمل من االجتماع لطلب خدمات الترجمة الفوریة. وستحاول اللجنة التعاقد مع مترجم فوري باللغة 

المطلوبة.
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حكم محكمةCA  العلیا

الھیئة التشریعیة  في CA  ضد ألیكس بادیال
  S262530 17 یولیو 2020

قضت المحكمة العلیا فيCalifornia  في 17 یولیو 2020 بمھلة حتى 15 
دیسمبر 2021 حتى تقدم اللجنة خرائطھا إلى وزیر خارجیة California بسبب 

التأخیر في نشر نتائج التعداد. وإذا وردت نتائج التعداد بعد 31 یولیو/تموز 
2021، ُسیعدل الموعد النھائي للجنة وفقاً لذلك. 
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الجدول الزمني

◄(California أساسیات إعادة تقسیم) فبرایر – مایو، 2021: عروض تعلیمیة
◄ (COI) "یونیو – أغسطس، 2021: اجتماعات إسھامات الشعب "مجتمعات المصالح
30-15 أغسطس، 2021: من المتوقع حصول الوالیة على بیانات التعداد◄
30 سبتمبر – 31 أكتوبر، 2021: من المتوقع حصول اللجنة على بیانات التعداد◄
أكتوبر – دیسمبر، 2021: اجتماعات إسھامات الشعب / جلسات رسم الحدود ◄
نوفمبر – دیسمبر، 2021: نشر مسودة خرائط المنطقة◄
دیسمبر، 2021 – ینایر، 2022: اجتماعات إسھامات الشعب / جلسات رسم الحدود◄
دیسمبر، 2021 – فبرایر، 2022: إصدار خرائط المناطق◄
دیسمبر، 2021 – فبرایر، 2022: خرائط المناطق النھائیة إلى وزیر الخارجیة◄
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تذكیر – لن تُؤخذ أي مساھمات عامة الیوم
23

وفقاً للمادة 8253(a)(3) من قانون حكومة California-- ال یجوز ألعضاء 
اللجنة وموظفیھا التواصل مع أو تلقي اتصاالت حول أمور إعادة تقسیم المناطق من أي 
شخص خارج جلسة استماع عامة. ولذلك، فإن اللجنة لن تأخذ أي مساھمة عامة خالل 

ھذه العروض التثقیفیة.

من أجل تقدیم مساھمة عامة، الرجاء زیارة موقع اللجنة على: 
 .WeDrawTheLinesCA.org 



اتصل بنا
لطلب جلسة تثقیفیة، یرجى االتصال باللجنة.

California Citizens Redistricting Commission
721 Capitol Mall, Suite 260

Sacramento, CA 95814
(916) 323-0323

Marcy.Kaplan@crc.ca.gov 

:لمزید من المعلومات حول اللجنة، الرجاء زیارة
WeDrawTheLinesCA.org   

@WeDrawTheLinesCA: اسم المستخدم على وسائل التواصل االجتماعي 
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