
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 12/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريع لضمان احتساب األصوات المؤهلة
  

( عد وإدراج أوراق االقتراع التي أدلى بها ناخب مؤهل يظهر في مكان االقتراع S.284C/A.642Cيتطلب التشريع )
  الخاطئ بشرط أن يكون الناخب في المقاطعة الصحيحة ومنطقة التجمع

  
 يمنع إبطال أوراق اقتراع الناخبين المؤهلين بالكامل دون مبرر 

  
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعا لحماية حق سكان نيويورك في التصويت وتحسين عملية التصويت. يتطلب التشريع 
(S.284C/A.642C  فرز األصوات والموافقة عليها من قبل الناخبين المؤهلين الذين يظهرون في مكان اقتراع خاطئ )

تجمع. يعزز القانون الجديد حماية حق سكان نيويورك في التصويت طالما أنهم يصوتون في المقاطعة الصحيحة ومنطقة ال
 وفرز أصواتهم في السباقات التي يحق لهم التصويت فيها مع تشجيع مشاركة الناخبين في العملية االنتخابية.  

  
"ال ينبغي إعاقة الوصول إلى صناديق االقتراع بسبب عمليات التصويت المعقدة وغير الواضحة".  قالت الحاكمة هوكول،

"تواصل نيويورك قيادة األمة في اتخاذ خطوات حاسمة إلى األمام لحماية الحق األساسي في التصويت. إن إدارتي ملتزمة  
 الكثير من سكان نيويورك من حق التصويت لفترة طويلة". بتمكين الناخبين وتحسين العملية االنتخابية للوالية والتي حرمت  

  
( الحق األساسي لسكان نيويورك في التصويت ويشجع على المشاركة في العملية S.284C/A.642Cيحمي التشريع ) 

ع خاطئ االنتخابية من خالل اشتراط فرز األصوات والموافقة عليها عند اإلدالء بها من قبل ناخب مؤهل يظهر في مكان اقترا
طالما أن الفرد يصوت في المقاطعة الصحيحة ومنطقة التجمع. قد يصل الناخبون عن غير قصد إلى مكان اقتراع خاطئ في  

يوم االنتخابات. قد يحدث هذا عندما يتم إجراء تغييرات حديثة على موقع مكان االقتراع أو عندما يتم تزويدهم بمعلومات غير  
ت من بين أسباب أخرى. حاليًا، الناخب الذي يدلي بصوته في مكان اقتراع خاطئ ولكن  صحيحة حول كيفية ومكان التصوي

في المقاطعة الصحيحة ومنطقة التجمع سيُبطل اقتراعه بالكامل بما في ذلك أصواته في المسابقات على مستوى المنطقة وعلى 
ين بالمشاركة فيها. سيسمح هذا القانون الجديد بفرز  مستوى الوالية والمسابقات الفيدرالية التي يُسمح لجميع الناخبين المؤهل

 مثل هذه األصوات والتصويت عليها في السباقات التي يحق لسكان نيويورك المؤهلين التصويت فيها.  
  

"على مدى السنوات األربع الماضية فعلت نيويورك أكثر من أي والية أخرى لتقليل   قال السناتور عن الوالية زيلنور مايري،
واجز أمام الناخبين وضمان سماع صوت الجميع في ديمقراطيتنا. يبني هذا القانون الجديد على هذا التقدم من خالل إيجاد الح

المزيد من األسباب لعد األصوات الصحيحة وعدد أقل من األسباب الستبعادهم. أنا ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا  
 مناصرين الذين عملوا بال كلل لجعل هذا القانون حقيقة واقعة".  التشريع ولعضو الجمعية بوبي كارول ولل

  
وهو مشروع القانون الذي  A.642-B/S.284-C"أثني على الحاكمة لتوقيعها قال عضو الجمعية روبرت سي كارول،  

التجمع في   قدمته لضمان احتساب أصوات كافة الناخبين المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم في المقاطعة الصحيحة ومنطقة
السباقات التي يحق لهم التصويت فيها سواء تم اإلدالء بأصواتهم في موقع االقتراع المخصص للناخب أم ال. مع تعرض  

ديمقراطيتنا للهجوم فإن من الضروري أن تفعل في نيويورك كل ما في وسعها لضمان عد أصوات الناخبين المؤهلين. مع هذا  
راق االقتراع الصالحة ألن الناخب ذهب إلى مكان اقتراع غير صحيح في مقاطعته ومنطقة  التشريع لم تعد نيويورك تبطل أو

 التجمع التي ينتمي إليها. سيساعد هذا اإلصالح الحاسم في التصويت على ضمان حماية حقوق اآلالف من الناخبين".  



  
ية نيويورك. في يونيو/حزيران وقعت الحاكمة  يعتمد هذا اإلجراء المنطقي على جهود الحاكمة هوكول لتمكين الناخبين في وال

يوسع حماية الناخبين ألفراد األقليات العرقية واإلثنية واللغوية. وقعت   والذي قانون جون ر. لويس البارز لحقوق التصويت
لحماية بطاقات االقتراع الغيابي والتأكد من عدم إبطال بطاقات االقتراع بسبب وجود عالمات عشوائية   تشريعًاالحاكمة أيًضا 

 أو كتابات طالما كانت نية الناخب الصريحة ال لبس فيها.  
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