شهادة الجماعة ذات المصالح
واالهتمامات المشتركة
تمثل مشاركتك في الشهادة المقدمة من قبل "جماعة االهتمام المشترك" ،التي تنتمي
لتشكيل
إليها ،في جلسة االستماع الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر االنتخابية ،وسيلة
فعالةThe
Basics:
خرائط الدائرة االنتخابية الخاصة بجماعتك للعقد القادم .ويسهل القيام بذلك من خالل بعض
الترتيبات البسيطة.
تصرف كأنك تصف مجتمعك لصديق يريد االنتقال ليعيش بينه.
يمكن أن يكون مجتمعك صغيرا مثل مجموعتك أو جمعية الحي أو مجموعة االباء الذين
يرسلون جمًي عا أطفالهم إىل نفس المدرسة أو يشاركون في نفس الجمعية الصغيرة .أو يمكن
أن تكون واسعة النطاق ويشمل ذلك كل شخص في مدينتك أو مقاطعتك يتحدث نفس
لغتك أو كل مستاجر يعاني عند دفع الفواتير أو كل شخص في جزء معين من المدينة يعاني
من قصور في مجال االستثمار وسوء الخدمات.
ما المقصود بالجماعة ذات االهتمام المشترك؟
جماعة االهتمام المشترك هي مجتمعك .يمكن أن تكون حي أو شبكة أو مجموعة من أالشخاص لديهم
اهتمامات مشتركة في المجتمع ويستفيدون من التجمع في منطقة واحدة .فكر في طريقة بسيطة لتصف
االشياء المشتركة بينك وبين جيرانك وما الذي يجعل جماعتك فريدة عندما تقارنها بالمجتمعات المحيطة .تذكر
 أنت الخبير في جماعتكلماذا ُتعد جماعة االهتمام المشترك مهمة؟
يعتبر الحفاظ عىل وحدة جماعات االهتمام المشترك مبدأ هاما في إعادة
تقسيم الدوائر االنتخابية ،حيث يمكن أن يفيد بشكل خاص المجتمعات
التي يتم استبعادها بشكل تقليدي من العملية السياسية .ويمكن العضاء
الجماعة أن ُيعرفوا جماعتهم عن طريق سرد قصصهم ووصف مخاوفهم
للقائمين عىل رسم الخطوط الذين يقودون عملية إعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية .ويشكل الحفاظ عىل وحدة جماعات االهتمام المشترك في عملية
إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية معيارا العادة تقسيم الدوائر االنتخابية في
واليتك أو قد تعترف به المحاكم باعتباره أحد االعتبارات ذات الصلة.
سترشدك ورقة العمل خالل العناصر األساسية لمساعدتك في وصف
جماعتك لهيئة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية حيث يمكن أن تكون مجلس
مدينتك أو مجلس المشرفين أو المنطقة التعليمية أو الهيئة التشريعية
للوالية أو لجنة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية.
نصيحة :تحقق من المسؤول عن إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية .حاول أن تعرف ما إذا كانت هناك
حدود زمنية للتحدث .رّتب األمور مسبًق ا.
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النموذج

SCRIPT

مرحًب ا "أسمي ._________________ :لقد [عشت  /عملت] في [جماعة  /مدينة]
______________ لمدة ____سنة .أرغب في الحفاظ عىل وحدة جماعتي،
[اسم الجماعة].
[صف جماعتك] ...

طلق اسم عىل جماعتك .وِص فها عن طريق ذكر اهتماماتكم وخصائصكم
المشتركة ،حيث يمكن أن يشمل ذلك وصف األشخاص الذين يعيشون
في مجتمعك أو سرد قصص عن تاريخ جماعتك وثقافتها أو االحتياجات
الخاصة لجماعتك .ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لوصف جماعتك.
فقط تأكد من التحدث عما يربط الناس في جماعتك .فكر في هذه
األسئلة بينما تكتب كيفية وصف جماعة االهتمام المشترك الخاصة بك.

من يعيش في مجتمعك؟
ما أنواع األشياء التي يفعلونها من أجل لقمة العيش؟
ما هو نوع السكن الشائع؟
ما نوع الخدمات الحكومية التي يحتاجها الناس؟
هل توجد مجموعات اجتماعية أو مدنية ينتمي إليها الناس؟
هل توجد أماكن مهمة يجتمع فيها األشخاص مثل المراكز المجتمعية أو المدارس أو الكنائس
أو المعابد أو جمعيات األحياء أو الحدائق؟
هل لديكم اهتمامات مشتركة في القضايا السياسية المحلية مثل تمويل المدارس وتوفير
المستشفيات والمشاكل الصحية أو البيئية أو غير ذلك من المشاكل؟
هل لديكم إثنّية أو عرق مشترك؟ تاريخ الهجرة؟ اللغة التي تتحدثون بها؟
هل تتمتع جماعتك بخصائص اجتماعية واقتصادية مشتركة مثل مستوى الدخل أو مستوى
التعليم؟
هل يوجد في حيك احتفاالت أو تقاليد مثل مهرجانات الشوارع أو المواكب؟
ما هي المنظمات غير الربحية أو مقدمي الخدمات الذين يخدمون المجتمع؟
هل يوجد أرباب عمل كبار؟ هل يوجد الكثير من الشركات الصغيرة؟ما هو تاريخ طريقة توحيد
جماعتك؟ كيف تغيرت جماعتك بمرور الوقت؟
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يقع مكان جماعتي في:

يحتاج األشخاص المسؤولين عن رسم خرائط الدائرة االنتخابية الرسمية إىل معرفة مكان وجود
جماعتك فعلًي ا حتى يتمكنوا من الحفاظ عىل وحدتها داخل دائرة انتخابية واحدة .فيما يلي بعض
األسئلة التي ستساعدك عىل وصف موقع جماعتك.
ما هي الشوارع أو الحدود التي تحدد حدود جماعتك؟
ما هي المعالم الهامة :األنهار والحدائق ومناطق التسوق
والمواقع التاريخية وإلخ؟
ما هي أماكن التجمع ومقدمي الخدمات :المدارس والمراكز
المجتمعية واألماكن الدينية ووكاالت الخدمة االجتماعية؟
هل تقسم حدود الدائرة السياسية الحالية جماعتك؟ أم أنها
تحافظ عىل وحدة جماعتك؟

يشبه مجتمعي هذه األحياء:

قد ترغب في وصف كيف يختلف مجتمعك
عن المجتمعات واألحياء من حولك أو يشبهها.

يختلف مجتمعي عن هذه األحياء:
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ما الذي يميز جماعتك؟

سلط الضوء عىل مشاكل المجتمع وتاريخه (أسرد قصة شخصية إذا أمكن) بحيث تساعد في إظهار
أهمية وجود مسؤولين منتخبين يفهمون احتياجات المجتمع ويستجيبون لها .شارك القصص
والبيانات المتعلقة بمخاوف المجتمع إلظهار كيف أهمية استماع نائبك المنتخب إىل جماعتك.
هل اجتمعت جماعتك لتطالب بالخدمات المهمة مثل المزيد من المعلومات المترجمة أو
المراكز الصحية في حيك؟
هل حققتم انتصارات مًع ا أو حافظتم علىالتقاليد مًع ا؟
ما األضرار التي حدثت بسبب تجاهل صوتك مثل سوء الحالة الصحية الناجمة عن التلوث
من مصنع قريب أو طريق سريع؟ ما هي العوائق التي تحول دون حل هذه المشاكل؟

في الختام…..

أِّكد عىل سبب أهمية الحفاظ عىل جماعتك موحدة في الخرائط
الجديدة لدائرتك االنتخابية .اشكر أعضاء هيئة إعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية (مجلس المدينة ومجلس المدرسة واللجنة وإلخ)
ووافيهم بأي شهادة ومواد مكتوبة وأكد أعضاء جماعتك وشركائك
الحاضرين وأعد ذكر أهدافك.
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