
 
 الحاكمة كاثي هوكول   24/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

   الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لضمان حماية البطاقات المخصصة للمغتربين وحماية حق سكان نيويورك في التصويت 
   

   ( عدم إبطال أوراق االقتراع بسبب العالمات العشوائية أو الكتابةS.253A/A.1144Aيضمن التشريع )
   
   

 سكان حق وحماية الغيابية االقتراع بطاقات لحماية (S.253A/A.1144A) التشريع اليوم هوكول كاثي الحاكمة وقعت 
 النية كانت طالما  كتابة أو عشوائية عالمات وجود بسبب االقتراع بطاقات إلغاء عدم ضمان خالل من التصويت في نيويورك

   بصوته. لإلدالء الناخب الناخب لدى صريحة نية هناك
   

"بينما تضع الواليات األخرى حواجز أمام حقوق التصويت تعمل نيويورك على توسيع الوصول إلى  قالت الحاكمة هوكول،
ال ينبغي استبعاد أي ورقة اقتراع بسبب ضربة قلم واحدة  صناديق االقتراع بإصالحات منطقية تجعل انتخاباتنا حرة ونزيهة.

  لضمان احتساب أصوات سكان نيويورك الواضحة." خاطئة ويشكل التشريع الذي نوقعه اليوم خطوة كبيرة إلى األمام
   

يشترط قانون االنتخابات أن يتم التأشير على أوراق االقتراع فقط في المساحة التي يصوت فيها الناخب للمرشح الذي يختاره. 
وفي بعض األحيان تتضمن بطاقات االقتراع عالمات أو بقع عشوائية. قد يكون ذلك عرضًيا أو غير مقصود ويمكن أن يؤدي  

مما يؤدي إلى حرمان الناخب من حق التصويت دون أي منفعة للسياسة العامة. يضمن هذا   إلى استبعاد أهلية االقتراع القانوني
التشريع أنه عندما تكون نية الناخب صريحة وواضحة فلن يتم إبطال أي اقتراع غيابي بسبب عالمة أو كتابة عشوائية كما أنه 

تمثل عبئًا على سكان نيويورك ولديها القدرة على سيقضي على الطعون القانونية الباهظة في صحة االقتراع الغيابي التي 
  حرمان الناخبين من حق التصويت.

  
يعد اقتراع الغائبين والقدرة على المشاركة في العملية االنتخابية التي يسهلونها أمًرا أساسيًا للحفاظ على انتخابات حرة ونزيهة  

قات االقتراع الغيابية في نيويورك ومن األهمية بمكان أن يكون وقوة ديمقراطيتنا. في السنوات األخيرة ارتفع استخدام بطا
   استخدامها محميًا لضمان عدم حرمان أي من سكان نيويورك من حق التصويت.

   
طريقة مهمة يمكن لسكان نيويورك من خاللها  الغيابي "إن بطاقات االقتراع قال السناتور عن الوالية زيلنور ميري،

تهم عندما ال يكون الذهاب إلى صناديق االقتراع شخصيًا خيارا متاحاً. ال يجوز استبعاد بطاقة اقتراع المشاركة في ديمقراطي
أي ناخب بسبب عالمة عشوائية أو تقنية أخرى طالما أن نواياه واضحة بشكل ال لبس فيه. سيساعد هذا القانون في ضمان عد 

  المزيد من األصوات وأنا ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعه."
   

"من المهم لكل من العملية االنتخابية وثقة الناخب أن يتم احترام نية الناخب. يتطلب مشروع  قالت عضو الجمعية آمي بولين، 
القانون هذا احتساب األصوات الغيابية ذات العالمات الشاردة عندما تكون نية الناخب واضحة. بالنسبة للناخبين الذين 

يابية فإن هذا يرفع من الجوانب الفنية التي تضمن احتساب أصواتهم حتى إذا كانت هناك يستخدمون بطاقات االقتراع الغ
عالمة عرضية في مكان ما على الصفحة. أشكر السناتور عن الوالية مايري على شراكته ودعوته التي أدت إلى إقرار 

قانوًنا وبذلك تتخذ خطوة مهمة لمنح  القانون في مجلس الشيوخ. أحيي الحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا المشروع ليصبح
  ناخبي نيويورك حق االقتراع بشكل كامل."
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