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اول این قسمت را بخوانید

اطالعات پیش زمینه
چرا بازنگری سرحد بخش های تورنتو ( )Toronto Ward Boundary Reviewدر حال اجرا است؟
بازنگری سرحد ِ بخش های تورنتو توسط یک تیم مشاور ِِ مستقل به منظور حصول اطمینان اینکه هر فردی در تورنتو دارای
نمایندگی منصفانه در شورای شهر باشد ،اجرا میشود .شهر تورنتو در حال حاضر دارای  44بخش بوده که تعداد جمعیت آنها از
 45,000تا  94,000متغیر است .با توجه به عواملی مانند رشد جمعیت و ساخت و سازهای جدید ،جمعیت برخی از بخش های
شهر از  03تا  %44بیش از حد متوسط جمعیت بخش شهری (حدود  59,000نفر) میباشد .بنابراین ،ساکنان تورنتو دارای
نمایندگی برابر و منصفانه در شورای شهر نمی باشند.

بازنگری سرحد بخش های تورنتو چیست؟
بازنگری سرحد ِ بخش های تورنتو اندازه و شکل ِ بخش ها را لحاظ می کند.
تمرکز اصلی ِ این بازنگری بر اطمینان این است که تعداد افراد در هر بخش با بخش ها ی دیگر ِ شهر یکسان و یک دست باشد
و همچنین عواملی چون اشتراک منافع جغرافیایی ،محله ها ،مرزهای اصلی فیزیکی و طبیعی و گرایش جمعیتی را در نظر
میگیرد.
بازنگری سرحد ِ بخش های تورنتو مواردی مانند :نحوه سازماندهی دولت شهرداری (مثالً ،وجود احزاب سیاسی یا نمایندگی ِ
بیشتر جامعه در بخش ها) ،نحوه ی رای دهی مردم ،افراد رای دهنده (مثالً ،این که این افراد شهروندان کانادا یا تمام ساکنان
تورنتو باشند) ،کیفیت کار یک عضو شورای شهر؛ یا نحوه ی عملکرد ادارات شهرداری را پوشش نمیدهد.
این بازنگری در سرحد ِ بخش های فعلی تغییراتی را پیشنهاد می کند .شورای شهر تورنتو تصمیم نهایی را مبنی بر پذیرفتن یا
نپذیرفتن توصیه ها اتخاذ خواهد کرد و باید آن را طی آیین نامه ای تصویب نماید تا هر گونه ساختار جدیدی را در بخش مربوطه
اجرا کند .هر گونه تغییری در نتیجه ی این بازنگری ،در انتخابات شهرداری سال  8302موثر و اجرا خواهد شد.

درباره بخش های تورنتو
بخش های تورنتو از نظر اندازه ،آمار و نفوس جمعیتی و تعداد افراد متفاوت هستند .رای دهندگان ِ هر بخش یک عضو شورای
شهر را انتخاب می کنند تا به مسائل محلی و سراسری شهر بپردازد و نمایندگی منافع آنها را در شورای شهر بعهده بگیرد.
اطالعات بیشتر درباره بخش ِ شما در این وب سایت موجود می باشدhttp://www.drawthelines.ca/wards :
ساختار فعلی بخشها در سال  8333مجموعا ً متشکل از  88بخش انتخاباتی فدرال (حوزه انتخاباتی) برای پوشش تورنتو ایجاد
شد .هر حوزه برای ایجاد سیستم  44بخشی فعلی تقسیم گردید.
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معیارهای ارزیابی سرحد بخش ها
در مجموع ،معیارهای قابل قبولی وجود دارند که باید در زمان تعیین و اصالح مرز بخش ها در نظر گرفته شوند .هیچ طراحی
دیگر طرحی که توصیه
سیستمی در بخش ها نمی تواند به تمام و کمال با همه ی این معیارها مطابقت داشته باشد؛ به عبارت
ِ
میشود طرحی است که به بهترین وجه مطابق با این معیارها عمل خواهد کرد .هنگام پاسخ دادن به سواالت نظرسنجی ،لطفا ً این
معیارها را در نظر داشته باشید.


نمایندگی به میزان جمعیت :در یک سیستم موفق بخش شهری ،معموالً هر
عضو شورای شهر ،نمایندگی تعداد افراد یکسانی را بعهده خواهد داشت.
اغلب به این امر "برابری رای دهندگان" گفته می شود و معموالً میزان
تغییر جمعیت تا  %84بیشتر یا کمتر از حد متوسط قابل قبول میباشد.



بررسی گرایش جمعیت در حال و آینده :بازنگری سرحد ِ بخشها باید
افزایش یا کاهش جمعیت در آینده را مد نظر داشته باشد ،تا اطمینان حاصل
شود که بخشها نمایندگی معیارهای جمعیتی خود را طبق رشد شهری ادامه
خواهند داد .هدف ،طراحی سیستمی است که بتوان برای سه ( )0دوره
انتخاباتی از آن استفاده کرد .در این وب سایت میتوان طرح ها ی جمعیتی
را جستجو کردhttp://www.drawthelines.ca/wards :



بررسی مرزهای طبیعی و فیزیکی :مرزهای طبیعی و فیزیکی الگوهای
زندگی را در شهرها شکل میدهند ،در نتیجه طرح بخش ها باید در محدوده
همین ویژگیها باشد.



اشتراک منافع :سرحد ِ بخشها باید الگوهای اسکان ،محله های سنتی و
گروه بندیهای اجتماعی در مناطق خاص جغرافیایی را در نظر بگیرد که
تا حد امکان باعث جدایی و تقسیم جامعه نشود.



نمایندگی موثر :با در نظر گرفتن هدف نهایی تمام بازنگری های مربوط به
سرحد ِ بخش ها ،نمایندگی موثر باید با هدف دستیابی به نمایندگی عادالنه و
برابر برای رای دهندگان تا بهترین حد امکان عمل کند .بررسی اولیه همان
برابری رای دهندگان است ،اما نمایندگی موثر نیز باید بعنوان معیار دیگری
در نظر گرفته شود.

نمونه هایی از مرزهای طبیعی و
فیزیکی:
 تپه ها ،دره ها ،رودخانه ها
 مرزهای ساخت دست بشر مانند
بزرگراه ها ،خطوط راه آهن
 فضاهای سبز مثل پارک ها،
مسیرهای پیاده روی

نمونه هایی از اشتراک منافع:
 محله ها
 مناطق حفظ میراث فرهنگی
 مناطق بهبود کسب و کار
 گروههای قومی فرهنگی که
در یک منطقه زندگی می کنند

برایکسباطالعاتبیشتردربارهبازنگریسرحد ِبخشهایتورنتولطفا ًازوبسایتwww.drawthelines.caدیدنکنید.
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تکمیل نظرسنجی
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هدف از این نظرسنجی ،کسب اطالع از نظرات ساکنین و ذینفعان درباره سرحد ِ فعلی بخش های تورنتو می باشد .سواالت
موجود در این نظرسنجی طی  08جلسه همگانی در دسامبر  8304و ژانویه  8304مطرح خواهند شد .شما میتوانید این
نظرسنجی را بطور آنالین نیز تکمیل نمایید.
طبق نظرات دریافتی از این سواالت ،توسعه گزینه های مختلف برای ساختار بخشهای تورنتو تعیین خواهد شد .پس از ایجاد این
گزینه ها ،یک "دور" دوم مشاوره در اوایل ماه مـه ( 8304 )Mayانجام خواهد شد .در آن زمان ،عموم مردم و ذینفعان فرصتی
خواهند داشت تا در مورد گزینه های سرحد بخش های پیشنهاد شده نظر بدهند.
روش هایی برای پاسخ دهی:
 )0آنالین :پاسخ های خود را به طور مستقیم در نظرسنجی آنالین از طریق وب سایت
 www.drawthelines.ca/surveyارائه دهید
 )8ارسال  :پاسخ های خود را در این فرم تکمیل ،و به یکی از روش های زیر ارسال نمایید:
 .aپست( :به نشانیToronto Ward Boundary Review; 555 Richmond St. W, PO Box 612, :
Suite 402, M5V 3B1
 .bفکس(416.365.0650) :
 .cایمیلinfo@drawthelines.ca :
 )0حضور در یک جلسه همگانی :برای کسب اطالعات درباره تاریخ و مکان برگزاری این جلسات لطفا ً به این وب سایت
مراجعه کنیدwww.drawthelines.ca/meetingdates :

 از اینجا شروع کنید
 من اطالعات پیش زمینه را مطالعه کرده ام.
 ) aبخش شما:

_________________________

 ) bعضو شورای شهر شما______________________ :

اگر از بخش یا عضو شورای
شهر خود خبر ندارید ،لطفاً به
سایت
http://app.toronto.ca/wards
 /jsp/wards.jspمراجعه و آدرس
خود را وارد کنید.

 .1آیا درباره سرحدهای فعلی بخش خود نگرانی یا ابهامی دارید؟
 بلی

 خیر

در صورت پاسخ "بلی" ،لطفا ً در اینجا بطور دقیق شرح دهید:

 .2محله ها یا گروههای خاص قومی فرهنگی که در یک منطقه به سر می برند" ،اشتراک منافع" نامیده می شوند.
آیا سرحدهای بخش شما باعث تقسیم یا جدایی هیچ یک از آن ها "اشتراک منافع" می شود؟
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صفحه 4

 بلی

 خیر

در صورت پاسخ "بلی" ،کدامیک از موارد فوق و در کجا واقع شده است:

 .3میزان جمعیت فعلی بخش های تورنتو تقریباً بین  45,000و  94,000متغیر است .شما فکر می کنید جمعیت یک بخش
تورنتو چقدر باید باشد تا یک عضو شورای شهر بتواند نمایندگی آن را بطور موثر بعهده بگیرد؟

 .4انتظار می رود تاسال  2331جمعیت تورنتو به  3.2میلیون نفر افزایش یابد .به نظر شما تعداد کل بخش های تورنتو
چقدر باید باشند تا به نمایندگی های خوبی دست یابند؟

 .5آیا ارزشی برای سرحد بندی بخش های تورنتو وجود دارد که با حوزه های انتخاباتی مرزهای استانی یا فدرالی همسان
و یک دست شوند؟
 بلی

 خیر

لطفا ً علت آن را بیان کنید:
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صفحه 5

 .6آیا در مورد سرحد بخش های تورنتو نظر دیگری دارید؟ لطفا ً شرح دهید:

با سپاس از وقتی که برای ارائه نقطه نظرات خود صرف کردید.

این نظرسنجی بدون نام و نشان است .تمام نظرات ،بخشی از سوابق عمومی به حساب خواهند آمد و همچون بخشی از روند بازنگری سرحد ِ بخش های تورنتو

استفاده خواهند شد .هر گونه سوالی در رابطه با این مقوله را می توان با مدیر پروژه  TWBRبه نشانی Suite 402, P.O. Box 612,
 Toronto, Ontarioیا تلفن  416 - 365 - 0816داخلی  880مطرح کرد.
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با ما در ارتباط باشید

برای دریافت خالصه ای از نتایج این نظرسنجی ،اطالعات به روز شده درباره  TWBRو اطالعیه درباره جلسات اجتماعی لطفا ً در
این وب سایت  http://www.drawthelines.ca/mailing-list-sign-upثبت نام ( )sign-upکنید.

اطالعات تماس


وب سایتwww.drawthelines.ca :



توئیتر (@drawthelinesTO :)Twitter



ایمیلinfo@drawthelines.ca :
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