
 عملیة إعادة تقسیم الدوائر في مقاطعة سان دییغو 
یة المحلیة. یُلزم كل عشر سنوات، تستخدم الحكومات المحلیة بیانات تعداد سكان جدیدة إلعادة رسم حدود دوائرھم لتعكس التغیر الذي طرأ على الفئات السكان

ورش عمل وتقدیم توعیة  المدن والمقاطعات بالمشاركة في عملیة إعادة تقسیم الدوائر عن طریق عقد جلسات عامة و/أو   )2019(  849مشروع القانون رقم 
 عامة، تشمل المجتمعات غیر المتحدثة باللغة اإلنجلیزیة. 

 ما المقصود بإعادة تقسیم الدوائر؟

كل عشر سنوات، ینبغي إعادة رسم الدوائر بحیث تكون كل دائرة متساویة إلى حد كبیر في عدد السكان. ھذه العملیة، التي تُس مى بإعادة تقسیم الدوائر، مھمة  
لضمان أن كل عضو في المجلس یمثل عددا ً متساویا ً تقریبا ً من الناخبین. في مقاطعة سان دییغو، تعُ د اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر )IRC( مسؤولة 

عن رسم الدوائر اإلشرافیة. تتم عملیة إعادة تقسیم الدوائر باستخدام بیانات تعداد الوالیات المتحدة، والتي من المتوقع اآلن أن تصدربحلول 30 سبتمبر 2021. 
بالنسبة  إلى مقاطعة سان دییغو، فإن قانون الوالیة الحالي یتطلب إتمام عملیة إعادة تقسیم الدوائر بحلول 15 دیسمبر 2021. لقد تأخر إصدار التعداد بصورة 

ملحوظة بسبب جائحة كوفید-19 المستمرة. تأثیر ھذا التأخیر على عملیة إعادة تقسیم الدوائر والجدول الزمني سیخضع لرصد عن كثب. 

 ما أھمیة إعادة تقسیم الدوائر بالنسبة إلي؟

 تُحدد عملیة إعادة تقسیم الدوائر في المقاطعة األحیاء والمجتمعات التي ستُصنف معًا في دائرة ما لغرض انتخاب عضو في مجلس المشرفین. 

للدائرة، وذلك في الدوائر اإلشرافیة الواقعة بمقاطعة سان دییغو. ولدیك فرصة لمشاركة  للحصول على مساھمات في اختیار الخریطة القادمة  IRCستسعى 
 حول كیفیة رسم حدود الدائرة لتمثیل مجتمعك على نحو أفضل. IRCرأیك مع 

 لمعرفة المزید عن كیفیة سیر العملیة.  cting@sdcounty.ca.govredistriیمكنك إرسال رسالة عبر البرید اإللكتروني إلى 

 كیف تبدو الدوائر اإلشرافیة الحالیة؟

 www.sandiegocounty.gov/general/bosیمكنك العثور على خریطة للدوائر اإلشرافیة الحالیة للمقاطعة ھنا: 

 عند رسم حدود الدوائر؟ IRCما المعاییر التي ستستخدمھا 

سبیًا واالمتثال لقانون حقوق للمعاییر المنصوص علیھا في القوانین والدستور الفدرالي بما في ذلك إنشاء دوائر بھا نسب سكان متساویة ن IRCستمتثل 
) الدوائر المتجاورة جغرافیًا  1التصویت الفدرالي.  إضافة إلى ذلك، وبالقدر المستطاع من الناحیة العملیة، ستعتمد حدود الدائرة باستخدام المعاییر التالیة: (

احترام التكامل الجغرافي لألحیاء أو المجتمعات المحلیة بطریقة تقلل من ) یجب 2(یجب أن تشترك كل دائرة إشرافیة في حدود مشتركة مع الدائرة التالیة لھا)، (
) الحدود التي یسھل التعرف علیھا والتي تتبع الحواجز الطبیعیة أو 4) یجب احترام التكامل الجغرافي للمدینة بطریقة تقلل من انقسامھا، (3انقسامھا، (

) ویجب رسم الحدود لتشجیع االندماج الجغرافي. باإلضافة إلى  5ط السكك الحدیدیة وما إلى ذلك)، (االصطناعیة (األنھار والشوارع والطرق السریعة وخطو
ضده.  ذلك، لن یتم النظر في مكان إقامة أي مرشح سیاسي أو شخص شاغل لوظیفة ولن یتم رسم حدود دائرة ما ألغراض تفضیل حزب سیاسي أو التمییز 

من ثالث دوائر على األقل أرًضا غیر مدمجة مع وجود دائرتین تمتلكان منطقة جغرافیة تقع معظمھا خارج المدن  وأخیًرا، یُلزم میثاق المقاطعة أن تتض
 المدمجة.  

 الجمھور بعملیة إعادة تقسیم الدوائر؟ IRCكیف ستُخطر 

جھدًا صادقًا إلخطار المجموعات   IRCعن عملیة إعادة تقسیم الدوائر بدعم من مستشار المشاركة والتوعیة العامة. عالوة على ذلك، ستبذل  IRCستُعلن 
لصینیة والفلبینیة  باللغات المستعملة (اإلسبانیة والفیتنامیة وا IRCالمجتمعیة بمختلف أنواعھا عن عملیة إعادة تقسیم الدوائر. ستتوفر االجتماعات العامة في 

الجمھور بجلسات إعادة تقسیم الدوائر وستنشر الخرائط عبر  IRCوالعربیة والیابانیة والكوریة والالوسیة)، في حالة تقدیم طلب ترجمة مسبق. ستُخطر 
 اإلنترنت قبل اعتمادھا وتُنشئ صفحة ویب مخصصة لجمیع المعلومات ذات الصلة بعملیة إعادة تقسیم الدوائر.

 یمكنني المشاركة؟ كیف 

جلسات عامة في كل دائرة من الدوائر اإلشرافیة للحصول على مساھمات من الجمھور عن مكان رسم حدود الدائرة. إضافة إلى ذلك، ستنشر   IRCستعقد 
 معلومات على صفحة ویب إعادة تقسیم الدوائر الخاصة بالمقاطعة.

 رائط مسودة مقترحة، عن طریق البرید اإللكتروني:، تتضمن خIRCیمكن أیًضا إرسال تعلیقات الجمھور إلى 
redistricting@sdcounty.ca.gov 

 أین یمكنني معرفة المزید؟

 یمكن العثور على صفحة ویب عملیة إعادة تقسیم الدوائر الخاصة بالمقاطعة ھنا: 
/www.sandiegocounty.gov/redistricting :یمكن إرسال أي أسئلة عبر البرید اإللكتروني إلى .redistricting@sdcounty.ca.gov.  إذا كنت ترغب

عن عمل اللجنة المستقلة إلعادة تقسیم الدوائر فیما یتعلق بإعادة رسم الحدود اإلشرافیة، یرجى تسجیل الدخول  لى تحدیثات في الحصول ع
 https://public.govdelivery.com/accounts/CASAND/subscriber/new?topic_id=CASAND_406 ھنا:

 العربیة المقاطعة -إعادة تقسیم الدوائر 
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