
فهرس مصطلحات إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية: المصطلحات األساسية 

إحصاء السكان – هو عبارة عن  عملية إحصاء ومسح عن كل شخص من السكان. يتم إجراء اإلحصاء السكاني في

الواليات المتحدة كل عشر سنوات. ويجب إجراءه بموجب الدستور إلعادة التوزيع ويستخدم في عملية إعادة تقسيم

الدوائر االنتخابية. 

مكتب إحصاء السكان - هو عبارة عن وكالة حكومية اتحادية تقوم بإدارة عملية إحصاء السكان. 

عدد المواطنين في سن التصويت - يمثل عدد المواطنين في سن التصويت إجمالي عدد المواطنين الذين تبلغ

أعمارهم 18 عاماَ فأكثر. (يتعلق بعدد السكان في سن االقتراع )
 

دائرة االندماج – هي عبارة عن دائرة انتخابية حيث تشكل فيها األقليات العرقية مجتمعة غالبية السكان ويصوت

فيها الناخبون من هذه المجموعات العرقية المختلفة مًعا النتخاب مرشح األقلية المفضل. (وتسمى أيًضا دائرة

اندماج األقليات) 
 

جماعة  المصالح واالهتمامات المشتركة – هي عبارة عن حي أو مجتمع أو مجموعة من األشخاص لديهم

اهتمامات ومصالح سياسية مشتركة ويمكن أن يستفيدوا من البقاء في دائرة انتخابية واحدة. 
 

التكاثف - يشير التكاثف إىل شكل الدائرة االنتخابية حيث يصف الحدود التي تم رسمها ونرنيبها بدقة ونظام ما لم

تكن هناك أسباب وجيهة مثل االمتثال لقانون حق االقتراع أو اتباع حدود غريبة الشكل مثل حدود المدينة أو األنهار.
 

التماس – هي خاصية تصف الشكل الفردي وغير المتواصل للحدود (أي أنه يربط جميع المناطق في الدائرة

االنتخابية بشكل فعلي ببعضهم البعض). 
 

التشقق – هو عبارة عن تقسيم مجتمع األقلية العرقية إىل دائرتين انتخابيتين أو أكثر بحيث ال يمثل مجتمع األقلية

جزء اً كبيراً من أي دائرة انتخابية. عىل سبيل المثال، يحدث التشقق عندما يكون عدد سكان األقلية كبير بما يكفي

بحيث يمكن أن يشكل 50٪ من دائرة انتخابية لكن بدالً من ذلك، يتم تقسيمهم إىل دائرتين انتخابيتين أو أكثر

بحيث يشكل مجتمع األقلية نسبة صغيرة في كل دائرة انتخابية. 
 

دائرة االنتقال أو الفرص - هي عبارة عن دائرة انتخابية حيث "ينتقل" فيها بعض ناخبي األغلبية للتصويت مع

األقليات العرقية النتخاب المرشح المفضل لألقلية. ال يشترط قانون حقوق التصويت دائرة االنتقال أو الفرص. 
 

االنحراف ونطاق االنحراف – يمثل انحراف الدائرة االنتخابية اختالف تعداد سكان الدائرة االنتخابية عن التعداد

المثالي للسكان. يعد نطاق االنحراف لخطة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية أكبر انحراف في الخطة عن أصغر انحراف

في الخطة.
 

التعداد المثالي للسكان – هو عبارة عن هدف إجمالي تعداد السكان للدوائر االنتخابية في خطة إعادة تقسيم الدوائر

االنتخابية. يتم حسابه بأخذ إجمالي عدد سكان منطقة االختصاص وتقسيمها عىل إجمالي عدد الدوائر االنتخابية في

خطة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية. 
 

تولي المنصب (المعايير) - التأكد من بقاء منزل المسؤول المنتخب الحالي في الدائرة االنتخابية.
 

دائرة التأثير – هي الدائرة التي ال تشكل فيها مجموعة أقلية عرقية أو إثنية غالبية الناخبين لكن لديها عدد كاٍف من

أعضاء مجموعة األقلية لتؤثر بشكل كبير عىل االنتخابات أو قرارات نائب منتخب. 
 

تالعب بالحدود في االنتخابات -هو عبارة عن رسم خطوط الدوائر االنتخابية لمنح مجموعة ما ميزة غير عادلة عىل

حساب مجموعة أخرى. ال يعتبر التالعب بالحدود في االنتخابات هو نفسه إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لكن يمكن

أن يحدث أثناء إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية. ال يعد ترسيم دوائر األغلبية واألقلية لالمتثال لقانون حق االقتراع

بمثابة تالعب بالحدود في االنتخابات. 
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نظام المعلومات الجغرافية (نظام جي اي اس ) – هو عبارة عن برنامج حاسوبي يستخدم إلنشاء خرائط إعادة

تقسيم الدوائر االنتخابية.
 
 

دائرة األغلبية - األقلية – هي الدائرة االنتخابية حيث تساوي فيها أقلية عرقية واحدة 50٪ أو أكثر من تعداد
المواطنين في سن االقتراع. باالقتران مع بعض العوامل األخرى، يشترط قانون حقوق التصويت دائرة األغلبية-

األقلية.
 

تخفيف أصوات األقليات - ترسيم الدوائر التي تؤدي إىل تقليل فرص ناخبي األقليات في انتخابهم للمرشح

(المرشحين) الذي يفضلونه. يتم ذلك غالًبا عن طريق "التعبئة" أو "التقسيم". 
 

التموضع  - قاعدة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية حيث يتكون كل مجلس أعىل (مثل مجلس الشيوخ بالوالية) من

دائرتين انتخابيتين في مجلس النواب (مثل مجلس الوالية). 
 

شخص واحد، صوت واحد - قاعدة تعداد السكان بشكل متساو. وهي عبارة تصف الشرط الدستوري الذي يقضي

بأن تكون كل دائرة انتخابية متساوية إىل حد كبير في إجمالي عدد السكان. يعني هذا أنه يجب أن تحتوي كل دائرة

انتخابية في خطة إعادة تقسيم الدوائر عىل نفس العدد من األشخاص بغض النظر عن العمر أو الجنسية. 
 

التعبئة – تعني تركيز أقلية من السكان بشكل مفرط في عدد أقل من المستوى األمثل من الدوائر االنتخابية. عىل
سبيل المثال، تحدث التعبئة عندما يشكل سكان األقلية 90٪ من الدائرة االنتخابية بدالً من دائرتين انتخابيتان حيث

يشكل سكان األقلية 50٪ من كل دائرة انتخابية. 
 

إعادة التوزيع – تستند إعادة توزيع المقاعد في مجلس النواب األمريكي إىل التغييرات في عدد سكان الوالية.
يحدث هذا بحيث يكون تمثيل الوالية في الكونغرس متناسب مع عدد سكانها. ال تعني إعادة التوزيع إعادة تقسيم

الدوائر االنتخابية عىل الرغم من أن بعض الواليات تستخدم المصطلحات بصورة متبادلة. 
 

إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية- هي العملية التي تستخدمها الحكومات إلعادة ترسيم حدود الدوائر السياسية
وتنطبق عىل جميع مستويات الحكومة التي تُجرى فيها انتخابات الدوائر االنتخابية. يتم إعادة رسم الخرائط كل عشر

سنوات بعد اإلحصاء السكاني إلنشاء دوائر انتخابية ذات تعداد سكاني متساٍو إىل حد كبير عىل األقل لتفسير

التحوالت السكانية. توجد أنواع عديدة من عمليات إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية  

 
 

كلية الظروف - النظر في جميع الظروف للبت في قضية ما بدالً من أي عامل أو قاعدة واحدة. 
خريطة الوحدة - يمكن في نفس الوقت احترام الخريطة المقترحة التي رسمها تحالف من مجموعات مجتمعية

متعددة توضح مجموعاتهم المتعددة ذات المصالح واالهتمامت المشتركة .
 

تعداد السكان في سن االقتراع  - إجمالي تعداد السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عام وأكثر. (يتعلق بـ تعداد
المواطنين في سن االقتراع ) 

 

قانون حقوق االقتراع  - تم اقرار التشريع الفيدرالي في عام 1965 لضمان عدم قيام حكومات الواليات والحكومات

المحلية باعتماد  قوانين أو سياسات يمكن أن تحرم المواطنين األمريكيين من المساواة في حق التصويت عىل

أساس العرق. تحمي المادة 2 من قانون حقوق االقتراع  الناخبين من التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو العضوية

في مجموعة أقلية لغوية في جميع اإلجراءات االنتخابية. 
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