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في خانة تعريف الجنس على رخص القيادة " X"الحاكمة هوكول تعلن أن بإمكان سكان نيويورك اآلن اختيار عالمة 
   وبطاقات الهوية الصادرة عن والية نيويورك

   
  الفخر لشهر المناسب الوقت في بالجنس االعتراف قانون ضمن التنفيذ حيز التاريخية الخطوة هذه تدخل

   
   يدعم جهود الوالية إلزالة الحواجز أمام المتحولين جنسيًا وغير ثنائيي الجنس من سكان نيويورك

  
  

كعالمة فً خامة الجنس على رخصة " X"أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم بأنه سٌكون لدى سكان نٌوٌورن الخٌار الختٌار 
ٌتم تنفٌذ . المٌادة أو تصرٌح المتعلم أو بطالة الهوٌة لغٌر السائمٌن فً جمٌع مكاتب إدارة المركبات اآللٌة على مستوى الوالٌة

ٌوفر هذا التشرٌع . حزٌران/ ٌونٌو24هذا التغٌٌر وفمًا لمانون االعتراف بالنوع االجتماعً للوالٌة والذي ٌدخل حٌز التنفٌذ فً 
 Department)التارٌخً حماٌة موسعة للمتحولٌن جنسًٌا وغٌر ثنائًٌ الجنس من سكان نٌوٌورن من خالل هذا التغٌٌر فً 

of Motor Vehicle, DMV)  ومن خالل تسهٌل تغٌٌر األشخاص ألسمائهم وتغٌٌر تصنٌفهم الجنسً وتغٌٌر شهادات
  . المٌالد الخاصة بهم لتعكس هوٌتهم

   
بٌنما نستعد لالحتفال بشهر الفخر فً غضون أٌام للٌلة ٌسعدنً اإلعالن عن هذا التغٌٌر التارٌخً "قالت الحاكمة هوكول، 

الذي ٌمثل انتصاًرا آخر فً معركتنا للمساعدة فً ضمان المساواة واالحترام لمجتمع المثلٌٌن والمحولٌن جنسٌاً وغٌر ثنائًٌ 
كل شخص، بغض النظر عن هوٌته أو تعبٌره الجنسانً ٌستحك أن ٌكون لدٌه وثٌمة هوٌة تعكس ." (+LGBTQ)الجنس 
  ."(+LGBTQ)تظل إدارتً ملتزمة بضمان أن تكون نٌوٌورن مكانًا ذا لٌمة وحب وانتماء ألعضاء مجتمع . هوٌته

   
ربما أكثر من أي وكالة أخرى فً الوالٌة، ٌتعامل سكان نٌوٌورن  "شرودر مفوض إدارة المركبات،. إف.قال مارك جيه

. ، وبالتالً فإن تمدٌم وثائك هوٌة تمثل كل سكان نٌوٌورن هو عالمة فارلة مهمة(DMV)مباشرة مع حكومتهم من خالل 
   ."ٌسعدنا تنفٌذ هذا الخٌار الجدٌد الذي نعلم أنه سٌكون له تأثٌر إٌجابً على حٌاة العدٌد من عمالئنا

   
إننا نشٌد باإلجراء المهم الذي اتخذته والٌتنا لضمان أن تعكس  "قالت ماريا إمبلاير مفوضة قسم مفوض حقوق اإلنسان،

سنواصل العمل لتعزٌز الكرامة والمضاء على التمٌٌز ضد المتحولٌن جنسًٌا . وثائك الهوٌة األساسٌة هوٌتنا وتؤكد علٌها بدلة
  . " وغٌر ثنائًٌ الجنس فً والٌة نٌوٌورن

  
بصفتً متحولة جنسًٌا وغٌر ثنائٌة الجنس من سكان نٌوٌورن فإن هذا اإلجراء  "قالت بريا ناير نائبة كبير مسؤولي التنوع،

لٌس األمر فمط بخصوص عالمة الجنس . ٌعنً أنه ٌمكننً اآلن الحصول على رخصة لٌادة تعكس هوٌتً بشكل أفضل
شكًرا للحاكمة هوكول وإدارة . الصحٌحة ولكنه أًٌضا إجراء ٌوضح أن والٌة نٌوٌورن تؤكد على هوٌتً وترى من أنا

بٌنما . المركبات اآللٌة، وجمٌع المدافعٌن عن ثنائً الجنس والمتحولٌن جنسًٌا الذٌن دفعوا من أجل هذا التغٌٌر المهم والشامل
تهاجم الوالٌات األخرى تدابٌر الحماٌة لألشخاص المتحولٌن جنسًٌا وتتراجع عنها فأنا فخورة بأن أعٌش فً والٌة ستستمر فً 

  ."المتال من أجل مجتمعاتنا
   

 سٌكون لدى سكان نٌوٌورن الذٌن لدٌهم رخصة لٌادة أو تصرٌح تعلٌم لٌادة أو هوٌة لغٌر السائمٌن خٌار تغٌٌر عالمة الجنس 
والذٌن ٌتمدمون للحصول على بطالة هوٌة تحمل صورة " X"إلى " F"أو " M"على إثبات الهوٌة الذي ٌحمل صورة من 



 طلب ٌمكن المٌام بذلن عن طرٌك تعبئة ". X"صادرة عن والٌة نٌوٌورن ألول مرة سٌكون بممدورهم اختٌار عالمة 
  .(MV-44)السائمٌن لغٌر هوٌة بطالة أو لٌادة رخصة أو تصرٌح على الحصول

    
 الجنس عالمة تغٌٌر خٌار لدٌهم فإن الحالٌة الهوٌة وثٌمة لتغٌٌر (DMV) مكتب زٌارة فً ٌرغبون ال الذٌن للعمالء وبالنسبة

   .2022 تموز/ٌولٌو فً تبدأ اإلنترنت عبر معاملة خالل من
  

. ٌجب أن ٌتم تكرٌم كل من سكان نٌوٌورن على أساس هوٌتهم من لبل حكومتهم "قال السناتور عن الوالية براد هويلمان،
لبل لانون االعتراف بالنوع االجتماعً كان من الصعب للغاٌة على العدٌد من سكان نٌوٌورن الحصول على وثائك الهوٌة 

 (GRA)حزٌران، عندما تدخل / ٌونٌو24ولكن فً . التً ٌحتاجونها للسفر والحصول على وظٌفة وحتى الذهاب إلى المدرسة
 Transgender and)حٌز التنفٌذ بفضل جهود نشطاء فً مجال المتحولٌن جنسٌاً وغٌر الثنائٌٌن وثنائًٌ الجنس 

Gender Non-Binary, TGNB) سٌتمكن جمٌع سكان نٌوٌورن غٌر المطابمٌن للجنس والمتحولٌن جنسٌاً وغٌر ،
أنا فخور بأن أعٌش وأمثل والٌة تحترم وتمدر . الثنائٌٌن وثنائًٌ الجنس من تلمً بطالات الهوٌة التً تعكس هوٌتهم بدلة

. خاصة وأن الشباب المتحولٌن جنسًٌا لد تعرضوا للهجوم فً األشهر األخٌرة فً جمٌع أنحاء بلدنا- احتٌاجات هذه المجتمعات 
شرودر ومفوض حموق اإلنسان إمبٌرٌل لإلشراف على تنفٌذ هذا المانون  (DMV)شكًرا لن أٌتها الحاكمة هوكول ومفوض 

  ."المهم
  

هذه خطوة مهمة إلى األمام فً الكفاح من أجل المساواة الحٌة لألشخاص  "قال كارل تشارلز كبير محامي المبدا القانوني،
بفضل عمل مؤسسة المبدا المانونٌة نٌابة عن . المتحولٌن جنسًٌا وغٌر ثنائً الجنس وغٌر المطابمٌن للجنس فً والٌة نٌوٌورن

ساندر سابا، وإصدار لانون االعتراف بالنوع االجتماعً لامت والٌة نٌوٌورن أخًٌرا بطً الصفحة على سٌاسة تمٌٌزٌة عفا 
ٌتمتع سكان نٌوٌورن غٌر الثنائٌٌن والمتحولٌن جنسٌاً وغٌر المطابمٌن للجنس اآلن بإمكانٌة الوصول إلى وثائك . علٌها الزمن

فً حٌن أن هنان المزٌد من العمل الذي . هوٌة دلٌمة صادرة عن الوالٌة والتً تعتبر بالغة األهمٌة للحٌاة الٌومٌة فً نٌوٌورن
نحن نمدر عمل أولئن الذٌن جعلوا هذا الٌوم ممكنًا . ٌجب المٌام به فإن الٌوم ٌمثل خطوة مهمة إلى األمام فً االتجاه الصحٌح

بما فً ذلن محامو ساندر سابا غٌر ثنائً ومتحولً الجنس هنا فً نٌوٌورن، وشركائنا المانونٌٌن المجانً او حٌلفنً ماٌرز 
كما نعرب عن خالص شكرنا للحاكمة هوكول ولسم نٌوٌورن للمركبات على إحراز التمدم لسكان . محدودة المسؤولٌة

 ."نٌوٌورن المتحولٌن جنسًٌا وغٌر ثنائًٌ الجنس
 

آمل بصدق أن ٌتمكن المتحولٌن جنسًٌا وغٌر ثنائًٌ الجنس اآلخرٌن من سكان نٌوٌورن من عٌش "قال المدعي ساندر سابا، 
حٌاتهم باالحترام والكرامة التً ٌستحمونها فً كل جانب من جوانب حٌاتهم بٌنما نمضً لدًما بمساعدة تحدٌد الهوٌة الدلٌك 

ٌجب أن ٌكون كل شخص لادًرا على الوصول إلى وثائك هوٌة تعكس حمٌمته دون الحاجة إلى إثبات . الذي تصدره الوالٌة
  ." شخصٌته فً المحكمة

  
التً ناضلت الحاكمة من أجلها وتمكنت  + LGBTQالمساواة لمجتمع  على الرئٌسٌة التطوراتٌأتً هذا اإلعالن كجزء من 

 ملٌون دوالر من إدارة الصحة لدعم مجتمع 13.5تشمل المٌزانٌة .  التً تم إلرارها2023من تأمٌنها فً موازنة الوالٌة لعام 
(LGBTQ+)  وأكثر من ضعف التموٌل السنوي من الخدمات الصحٌة واإلنسانٌة لمجتمع(LGBTQ+) . ،إضافة إلى ذلن

غٌر ثنائً " X"تتضمن المٌزانٌة تشرٌعات تتطلب من وكاالت الوالٌة توفٌر خٌار لألفراد لتمٌٌز جنسهم أو جنسهم على أنه 
الوكاالت مطالبة أًٌضا بتضمٌن هذه المعلومات . فً جمٌع أشكال الدولة التً تجمع معلومات عن الجنس أو النوع االجتماعً

تمّكن المٌزانٌة التً تم إلرارها أًٌضا المتحولٌن جنسًٌا فً نٌوٌورن من تغٌٌر أسمائهم أو تعٌٌناتهم الجنسٌة . فً جمع البٌانات
  . على شهادات الزواج دون ترن أسمائهم المدٌمة علٌها

  
###   
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