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 2021يوم االنتخابات لعام 
 2021نوفمبر/ تشرين الثاني،  2الثالثاء الموافق 

 مساءً  9صباحًا إلى  6أماكن االقتراع مفتوحة من 

 َمْن الشخص أو ما المقترح الذي سأمنحه صوتي في  
 ؟  2021انتخابات عام 

 • بعض المناصب في القرية أو البلدة أو المقاطعة

 NYC Civilص القضائي للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك )ظيف، واالختصا• مقترحات بطاقة االقتراع على مستوى الوالية والتعديالت الدستورية بشأن التصويت، وإعادة تقسيم الدوائر، والهواء النظيف والماء الن
Court.) 

 • بعض مقترحات بطاقة االقتراع المحلية

 للحصول على معلومات حول بطاقة االقتراع www.vote411.org• يرجى بزيارة الموقع اإللكتروني 

 َمْن يحق له التصويت؟

 يجب استيفاء الشروط التالية من أجل التصويت: 

 ون مواطًنا أمريكًيا. • أن تك

 عاًما(.  17و 16لغين من العمر عاًما قبل التاريخ المقرر لالنتخابات العامة أو التمهيدية أو االنتخابات األخرى التي تريد التصويت فيها )يجوز التسجيل المبكر للبا 18• أن تبلغ من العمر 

 االنتخابات. يوًما على األقل قبل موعد 30• اإلقامة في عنوانك الحالي لمدة 

 • لم ُتسجن من قبل بسبب إدانة جنائية.

 • أال تكون فاقد األهلية العقلية بحكم محكمة.

 • أال تطالب بحق التصويت في مكان آخر. 

 • أن تكون مسجاًل من أجل التصويت.  

 كيف أستطيع التسجيل؟

 ( بوالية نيويورك:  Department of Motor Vehicles, DMV• عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة المرور )
voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter )يجب أن تمتلك رخصة قيادة صالحة صادرة عن والية نيويورك، أو رخصة قيادة مؤقتة، أو بطاقة هوية غير سائق( 

( في مقاطعتك أو أي هيئة والئية مشاركة في قانون تسجيل الناخبين الوطني )بما في ذلك حرما جامعة الوالية وجامعة Board of Elections, BOE• الحضور بنفسك في أي يوم عمل إلى مجلس االنتخابات )
 المدينة(

 . League of Women Votersمة • عن طريق البريد من خالل إكمال نموذج تسجيل الناخب المتوفر لدى مجلس االنتخابات، والمكتبات، ومباني البلدية، ومكاتب البريد، ومنظ

 كيف أتأكد أنني مسجل وبإمكاني التصويت؟

 . /https://voterlookup.elections.ny.gov( بالموقع اإللكتروني الخاص بمجلس االنتخابات في والية نيويورك، Voter Registration Search• زر صفحة "البحث عن تسجيل الناخبين" )

 • اتصل هاتفًيا بمجلس االنتخابات في مقاطعتك. 

 أين يمكنني التصويت؟

 تخابات وغير ذلك. • راجع البطاقة البريدية المرسلة من مجلس انتخابات المقاطعة قبل االنتخابات حيث ستجد معلومات حول مكان مركز االقتراع ومواعيد االن

 . /https://voterlookup.elections.ny.gov( بالموقع اإللكتروني الخاص بمجلس االنتخابات في والية نيويورك، Voter Registration Search• زر صفحة "البحث عن تسجيل الناخبين" )

 • اتصل هاتفًيا بمجلس االنتخابات في مقاطعتك. 

 .www.vote411.org• زر الموقع اإللكتروني 

 ثالث طرق للتصويت 

 و العامة إلى مكان االقتراع المخصص. • التصويت بالحضور شخصًيا في يوم االنتخابات التمهيدية أ

 • تقديم طلب اقتراع غيابي، والتصويت عن طريق االقتراع الغيابي. 

 • التصويت المبكر بالحضور شخصًيا خالل تسعة أيام قبل أيام االنتخابات.

 كيف يمكنني التصويت عن طريق االقتراع الغيابي؟ 

يتعذر عليك الحضور إلى مركز االقتراع بسبب مرض   . 2ن في يوم االنتخابات غير موجود في مقاطعتك، أو في األحياء الخمسة )إن كنت مقيًما في مدينة نيويورك(.  أن تكو . 1• يجب استيفاء أحد المؤهالت التالية:  
يتعذر عليك الحضور ألنك مقدم الرعاية األولية لفرد   .3  (COVID-19ا، مثل مرض أو إعاقة لديك بصورة مؤقتة أو دائمة )تتضمن األمراض المؤقتة تعذر الحضور بسبب مخاطر اإلصابة بأمراض ُمعدية أو نشره

أن تكون محجوًزا في   . 5  (Veterans Health Administration Hospitalأن تكون مقيًما أو مريًضا في مستشفى تابع إلدارة صحة قدامى المحاربين ) .4أو أكثر من المرضى أو ذوي اإلعاقة الجسدية.   
 أن تكون مسجوًنا بعد اإلدانة بجنحة وليس جناية. . 6ن في انتظار حكم صادر من هيئة المحلفين الكبرى أو المحاكمة أو الحسم في قضية ما، ولكنك لست ُمداًنا بعد.  السج 

-https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBallot• أكمل طلب االقتراع الغيابي، وأرسله بالبريد إلى مكتب مجلس االنتخابات في مقاطعتك، راجع الرابط 
English.pdf . 



 . / https://absenteeballot.elections.ny.gov• التقديم على االقتراع الغيابي عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني 

 هل احتاج إلى بطاقة هوية للتصويت؟ 

 يحل توقيعك محل هويتك في التصويت ال! • 

 ُيطلب من الُمصوِّتين ألول مرة إبراز هوية شخصية، مثل رخصة قيادة أو إيصال إيجار أو فاتورة مرافق. • قد 

 أين يمكنني العثور على معلومات بطاقة االقتراع والمرشحين؟

 ، وراجع دليل الناخبين اإللكتروني لدى المنظمة.www.vote411.org• زر الموقع اإللكتروني 

 عمقترحات بطاقة االقترا
 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.    2021سيساعدك "دليل الُمصوِّتين" هذا على تقييم المقترحات التي ستكون متضمنة على بطاقة االقتراع لعام 

 

 المقترح رقم واحد 

 تعديل عملية التوزيع وإعادة تقسيم الدوائر

في دستور والية نيويورك المرتبطة بالطريقة التي يتم على أساسها تحديد حدود الدوائر االنتخابية لمناصب الكونجرس والجمعية   3دة يتمثل الغرض من هذا المقترح في تعديل بعض األجزاء من الما وصف المقترح:
 التشريعية للوالية. 

 نسرد فيما يلي آثار المقترح: 

 الذي بموجبه تم إنشاء لجنة إعادة تقسيم الدوائر.  2014• التعديل واإلبطال ألجزاء من التعديل المطبق على دستور الوالية المقرر بالتصويت في عام 

لى االنتماء الحزبي للفرد المراد تعيينه. عالوة على ذلك، سيلغي هذا التعديل  • السماح للجنة إعادة تقسيم الدوائر بتعيين اثنين من المديرين التنفيذيين المشاركين عن طريق أغلبية بسيطة من األصوات دون اعتبار إ
في حالة فشل لجنة إعادة تقسيم الدوائر في تعيين مديرين تنفيذيين مشاركين،  لبديلة المعمول بها حالًيا التي تسمح للهيئة التشريعية بتعيين المديرين التنفيذيين المشاركين ونواب المديرين التنفيذيين المشاركينالعملية ا

 جنة إعادة تقسيم الدوائر عضوين في حزبين سياسيين مختلفين. وسيلغي أيًضا متطلب أن يكون المديران التنفيذيان المشاركان لل

 . 63، وارتفع بعد ذلك بمرور الوقت إلى 50. في البداية، كان ينص دستور الوالية على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ المحدد هو 63• تثبيت عدد أعضاء مجلس الشيوخ عند العدد الحالي البالغ 

بمن فيهم غير المواطنين واألمريكيون األصليون إذا   ائر االنتخابية للجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ بالوالية إلى إجمالي عدد سكان الوالية، وإلزام الوالية بإجراء تعداد لجميع السكان،• المطالبة بأن تستند حدود الدو
 كان التعداد الفيدرالي ال يتضمنهم. 

الشيوخ والجمعية إقامتهم األخير، بداًل من مكان سجنهم، لغرض إعادة تقسيم الدوائر. ينص قانون الوالية حالًيا على هذه الممارسة بالنسبة لدوائر مجلس  • النص على أن يتم عد األشخاص المسجونين بحسب مكان
 التشريعية. 

 

 . سيغير التعديل المقترح عملية إعادة تقسيم الدوائر على النحو التالي: 2022عام • مراجعة عملية رسم الدوائر االنتخابية للكونجرس والجمعية التشريعية للوالية المقرر تنفيذها ألول مرة في 

  ات على حدود التصويت المطلوبة للموافقة على خطة إعادةتغيير إجراءات الموافقة على خريطة إعادة تقسيم الدوائر بالنسبة للجنة إعادة تقسيم الدوائر والجمعية التشريعية عن طريق إجراء تغيير ---
 تقسيم الدوائر واعتمادها. بموجب هذا المقترح: 

اآلن أن يصوِّت عضو واحد على األقل   تستند موافقة لجنة إعادة تقسيم الدوائر على الخطة إلى تصويت سبعة أعضاء على األقل، من أصل عشرة، لصالح الخطة. لن يكون متطلًبا بعد -
ح الخطة من أجل الموافقة عليها. يجب أن تحصل الخطة التي وافق عليها سبعة أعضاء على األقل من لجنة إعادة تقسيم الدوائر على  معيَّن من ِقبل كل من رئيسي الجمعية التشريعية لصال

 أغلبية من كال مجلسي الجمعية التشريعية. 

خطة، فإن اللجنة ُمطالبة بأن ترسل إلى الجمعية التشريعية الخطة أو الخطط  مع ذلك، في حالة جاء تصويت لجنة إعادة تقسيم الدوائر بأقل من األصوات السبعة الالزمة للموافقة على ال -
%. سيلغي ذلك التعديل اشتراط أنه في حالة كان رئيس  60إلعادة تقسيم الدوائر التي حصلت على أكبر عدد من األصوات. وستكون الجمعية التشريعية مفوضة العتماد هذه الخطة بأغلبية 

نتخبين في كل من  ئيس المؤقت لمجلس الشيوخ من أعضاء الحزب السياسي نفسه، ستتطلب الموافقة على الخطة التصويت لصالح تمريرها من ِقبل ثلثي األعضاء المالجمعية التشريعية والر
جميع الخطط، بما في ذلك مسودات الخطط التي في   المجلسين على األقل. إذا فشلت لجنة إعادة تقسيم الدوائر في التصويت على أي خطة أو خطط بحلول الموعد النهائي، فيجب إرسال 

 ل. حوزة اللجنة، إلى الجمعية التشريعية، ويمكن لكل من المجلسين التشريعيين تقديم أي خطة واعتمادها سواء مع التعديل أو من دون أي تعدي

 ة على خطة اللجنة   لن تتغير متطلبات التصويت للجنة إعادة تقسيم الدوائر وحدود التصويت التشريعي للموافق -
 اعتمادا على االنتماء السياسي للرئيس المؤقت   

 لمجلس الشيوخ ورئيس الجمعية التشريعية. 

ل شهرين من الموعد المحدد بموجب اإلجراء  ة إلى الهيئة التشريعية قبمطالبة لجنة إعادة تقسيم الدوائر المسؤولة عن رسم حدود الدوائر االنتخابية بتقديم خطتها إلعادة تقسيم الدوائر وتشريعاتها التنفيذي ---
، سيتم تقصير اإلطار الزمني لاللتزام بالمواعيد  2022. )بالنسبة لدورة إعادة تقسيم الدوائر المقرر أن تبدأ في عام  2014الحالي المتبع وفًقا للجدول الزمني المنصوص عليه في تعديل دستور الوالية لعام 

 (. النهائية المتعلقة باالنتخابات

 حدود الدوائر بالنسبة لدوائر انتخابية معينة. • إلغاء قيود معينة بشأن كيفية رسم حدود دوائر مجلس الشيوخ، بما في ذلك قاعدة "إغالق الحدود بالحواجز" التي تطالب بوضع حواجز على 

 • إلغاء أحكام معينة قررت المحكمة العليا للواليات المتحدة بعدم دستوريتها.

 سيبدو على بطاقة االقتراع:  السؤال كما

 ينص هذا التعديل الدستوري المقترح على تثبيت عدد أعضاء  
 ين المشاركين تعيين المديرين التنفيذيعضًوا، وتعديل عملية تعداد سكان الوالية، وإلغاء أحكام معينة مخالفة لدستور الواليات المتحدة، واإلبطال والتعديل لمتطلبات معينة ل 63مجلس الشيوخ للوالية عند 

 للجنة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية، وتعديل طريقة رسم الدوائر   
 االنتخابية لمناصب الكونجرس والجمعية التشريعية للوالية. هل تطالب بالموافقة على  

 هذا التعديل المقترح؟ 

 المزايا: 
 ونين بحسب آخر مكان لمحل إقامتهم وليس مكان سجنهم ألغراض إعادة تقسيم الدوائر، الشرعية الدستورية. • سيكتسب قانون والية نيويورك الحالي، الذي يطالب بتعداد األفراد المسج 

 ض إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية. ة نيويورك بتعداد هاتين الفئتين ألغرا • في حالة فشل هيئة التعداد الفيدرالي في تضمين المقيمين من دون المواطنين واألمريكيين األصليين في تعدادها للسكان، ستطالبها والي

 اسي يترأس مجلسي الشيوخ والجمعية التشريعية. • يبسِّط التعديل المقترح قواعد تصويت لجنة إعادة تقسيم الدوائر وإجراءات تصويت الهيئة التشريعية التي تستند حالًيا إلى أي حزب سي

   • يلغي التعديل المقترح األساس الحزبي إلجراءات التصويت. 

نع الجدول الزمني الحالي المرشحين من جمع توقيعات العرائض الخاصة  • يقلص التعديل الجدول الزمني الذي تطالب فيه اللجنة بتقديم مسودة خطط رسم خرائط الدوائر االنتخابية إلى الجمعية التشريعية. قد يم
 انوني في الوقت المناسب. باالنتخابات ألن خرائط الدوائر االنتخابية قد ال يتم اعتمادها بشكل ق

 العيوب: 
 نهائية.• سيؤدي التعديل المقترح إلى تمكين حزب األغلبية بصورة غير عادلة عن طريق منع حزب األقلية من المساهمة في وضع الخرائط المقترحة ال



واحد رئاسة كال المجلسين التشريعيين، التي تطالب بالموافقة على الخطط من ِقبل ثلثي األعضاء على األقل لكل  • يبطل التعديل المقترح القواعد الخاصة لتصويت الجمعية التشريعية المطبقة في حالة تولى حزب 
سبعة أصوات للموافقة على الخطة في الوقت  % إذا تعذر على اللجنة الحصول على  60مجلس. بداًل من ذلك، ستكون األغلبية البسيطة مطلوبة للموافقة على خطط لجنة إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية أو أغلبية بنسبة 

 المناسب. 

 • يسلب التعديل حق أعضاء اللجنة المعينين من حزب األقلية في التصويت بشأن تعيين المديرين التنفيذيين المشاركين للجنة. 

، فسيتم  2021نوفمبر/ تشرين الثاني  1( على أنه إذا لم تتوصل اللجنة إلى قرار بحلول five-b( من القسم )g-1المقترح )• يقلص التعديل المقترح بشكل كبير من دور اللجنة في العملية بكاملها. ينص التقسيم الفرعي  
 لخاصة بها.(( تقديم خطط إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية اfour-bتقديم مسودات خططها إلى الجمعية التشريعية، التي يمكنها بعد ذلك )بموجب التغييرات المقترحة للقسم )

 

 المقترح رقم اثنين

 الحق في هواء نظيف وماء نظيف وبيئة صحية 

   1ة إلى وثيقة الحقوق الواردة في المادة يتمثل الغرض من هذا المقترح في حماية الصحة العامة والبيئة من خالل إضافة حق كل شخص في الهواء النظيف والماء النظيف والبيئة الصحي وصف المقترح:
 والية نيويورك. من دستور 

 السؤال كما سيبدو على بطاقة االقتراع:

 من دستور نيويورك أن يؤسس حق كل شخص في هواء نظيف وماء نظيف وبيئة صحية. هل تطالب بالموافقة على هذا التعديل المقترح؟  1من شأن التعديل المقترح للمادة 

 المزايا: 
 ركات بمراعاة البيئة وعالقة المواطنين بها في جميع عمليات صنع القرار.  • سيطالب هذا التعديل حكومة الوالية والمحليات والش 

وث  ة والمجتمعات ذات الدخل المنخفض من حيث التعرض غير المتناسب للتل• يعتقد المؤيدون أن هذا التعديل سيؤسس آلية لمكافحة العنصرية البيئية وتصحيح مظاهر عدم المساواة التي تواجهها المجتمعات الملوَّن
 وغير ذلك من الممارسات الضارة بالبيئة.

حماية الحقوق البيئية باعتبارها حًقا أصياًل، مما يضع الحقوق البيئية على قدم  • ينص الدستور لدى ثالث وأربعين والية على شكل من أشكال التعبير عن القيم البيئية، ولكن لم تعترف سوى واليتي مونتانا وبنسلفانيا ب
 ريات السياسية والمدنية األخرى. وستكون نيويورك ثالث والية تعتمد هذا النظام. المساواة مع الح 

 العيوب: 
 بموجب القواعد البيئية الحالية. • قد تؤدي الصياغة الفضفاضة لهذا التعديل إلى تعقيدات، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية العابثة ضد الشركات التي لها منشآت مقامة 

 عامة للتعديل لمحاكم نيويورك مرونة كبيرة لتأويل األحكام وتطبيقها. يلزم توفير المزيد من التفاصيل  • تتيح الصياغة ال
 حول آلية التطبيق والتعريفات والواجبات وااللتزامات ذات الصلة بالحقوق البيئية.  

 ة  • يجوز للمحاكم مطالبة المدن والمقاطعات في والية نيويورك بإجراء تغييرات باهظة الكلف
 على المنشآت الفعلية أو نقلها أو تجديدها. وقد تنشأ هنا حاالت ُتسمى "التفويض غير الممول". 

 ثالثة المقترح رقم 

 إلغاء متطلب تسجيل الناخبين المسبق بفترة عشرة أيام 

تم اعتماد التعديل، فستكون  من دستور والية نيويورك المواطن بالتسجيل للتصويت قبل االنتخابات بعشرة أيام على األقل. وسيلغي التعديل المقترح هذا المتطلب. إذا  2من المادة  5يطالب القسم  وصف المقترح:
 ن عشرة أيام قبل االنتخابات.الجمعية التشريعية مفوضة لسن قوانين تسمح للمواطن بالتسجيل للتصويت في فترة تقل ع

 السؤال كما سيبدو على بطاقة االقتراع:

 الذي يطالب المواطن بالتسجيل للتصويت قبل االنتخابات بعشرة   2من المادة رقم  5سيلغي التعديل المقترح الشرط الحالي الوارد في القسم 
 بالتسجيل للتصويت في فترة تقل عن عشرة أيام قبل االنتخابات. هل تطالب  أيام على األقل، وسيسمح للجمعية التشريعية بسن قوانين تسمح للمواطن 

 بالموافقة على هذا التعديل المقترح؟ 

 المزايا: 
 • سيزداد عدد الُمصوِّتين الذين سيحصلون على فرصة للتصويت من خالل التقصير أو اإللغاء للموعد النهائي الخاص بالتسجيل للتصويت.  

 بتسجيل الناخبين في يوم االنتخابات نفسه.  • سيسمح هذا المقترح للجمعية التشريعية بتطبيق آلية تسجيل الُمصوِّتين في يوم االنتخابات نفسه. تسمح عشرون والية في الوقت الحالي 

 جميع الناخبين المؤهلين من اإلدالء بصوتهم في االقتراع.   • يمكن للتسجيل في يوم االنتخابات نفسه أن يزيد من عدد الناخبين ومشاركتهم من خالل ضمان تمكين

 لقوائم الرسمية بتحديث سجالت التسجيل الخاصة بهم.  • يجوز تحديث قوائم الناخبين وتصحيحها في يوم االنتخابات للسماح للناخبين المؤهلين الذين تم نقلهم أو إزالتهم على سبيل الخطأ من ا

 العيوب: 
 المطلوبة في كل موقع من مواقع االقتراع. ة تسجيل الناخبين في يوم االنتخابات نفسه بعد تمرير هذا التعديل، فقد يواجه مسؤولو االنتخابات صعوبة في تحديد عدد بطاقات االقتراع• إذا تم تطبيق آلي

 اع بالحضور شخصًيا إذا سجل أحد الناخبين بشكل غير شرعي في عدة مواقع وأدلى بأكثر من صوت. • من المحتمل لتطبيق آلية تسجيل الناخبين في يوم االنتخابات نفسه أن يسمح باالحتيال عند االقتر

 أربعة المقترح رقم 

 السماح بالتصويت الغيابي دون عذر

ديل المقترح ذلك عن طريق إلغاء المتطلب المتضمَّن حالًيا في الدستور الذي  يتمثل الغرض من هذا المقترح في إلغاء مطالبة الناخبين بتقديم سبب للتصويت عن طريق االقتراع الغيابي. سيفعل التعوصف المقترح: 
بات، ( الذين يتوقعون عدم وجودهم في محل إقامتهم في المقاطعة، أو في مدينة نيويورك بالنسبة لمواطنين هذه المدينة في يوم االنتخا1يحصر التصويت الغيابي على األشخاص الذين يندرجون تحت ظرفين محددين: )

 ( أولئك الذين يتعذر عليهم الحضور إلى موقع االقتراع المخصص لهم بسبب مرض أو إعاقة جسدية. 2و)

 السؤال كما سيبدو على بطاقة االقتراع:
تعذًرا بسبب عدم وجوده في المقاطعة أو إلصابته بمرض أو إعاقة الجسدية. هل  سيلغي التعديل المقترح من الحكم الحالي بشأن االقتراع الغيابي المتطلب بأن الناخب الغيابي يجب أن يكون حضوره إلى مكان االقتراع م

 تطالب بالموافقة على هذا التعديل المقترح؟ 

 
 المزايا: 

 نتخابات.• ستكون لكل ناخب القدرة على طلب اقتراع غيابي في االنتخابات التمهيدية أو العامة، وبهذا ستزداد إمكانية وصول الُمصوِّتين إلى اال

 (. فعند إلغاء اشتراط وجود عذر لطلب اقتراع غيابي، سيضمن ذلك استطاعة COVID-19• التصويت الغيابي كان مستخدًما بكثافة في أثناء جائحة )
 الناخبين طلب التصويت عن طريق االقتراع الغيابي في حالة حدوث جائحة أخرى.  

 يرغب في التصويت غيابًيا أو عبر البريد تقديم أي عذر. • ال تشترط ثالث وأربعون والية وواشنطن العاصمة على َمن 

 • من شأن هذا التعديل أن يخفف الضغط على أماكن االقتراع عن طريق تقليل عدد الناخبين الحاضرين شخصًيا. 

 العيوب: 
قتراعات الغيابية، ولكن التعديل المقترح ال يطرح أي اقتراحات لزيادة الحماية ضد  • سيوفر التعديل المقترح درجة أدنى من الحماية ضد الحاالت المحتملة لالحتيال على هوية الناخبين باالقتراع الغيابي. سيزداد عدد اال

 حاالت االحتيال المحتملة. 

 ن ميزة عدم الكشف عن الهوية مع تزايد عدد التصويتات الغيابية.• من المحتمل أن يفقد الناخبو

 • يمكن لالعتماد اإلضافي على التصويت الغيابي أن يبطئ صدور نتائج االنتخابات وتغطيتها.



 حصول على الطوابع البريدية.   • يمكن للزيادة في معدل التصويت الغيابي أن يكلف البلديات أموااًل إضافية مقابل طباعة بطاقات االقتراع والمظاريف وال

 • ستندثر مالمح التجربة المدنية للتصويت بصحبة الجيران في مدرسة أو كنيسة محلية أو أي مكان اقتراع آخر.  

 

 خمسة المقترح رقم 

 تعزيز االختصاص القضائي للمحكمة المدنية 
 في مدينة نيويورك

من دستور نيويورك لتعزيز االختصاص القضائي للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك. يقتصر اختصاص المحكمة المدنية في مدينة   6من المادة  15لقسم يتمثل الغرض من هذا االقتراح في تعديل ا وصف المقترح:
لمقترح أن يسمح للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك بعقد جلسات استماع دوالر أو أقل. من شأن التعديل ا 25,000نيويورك حالًيا على عقد جلسات االستماع وإصدار األحكام في المطالبات التي تصل قيمتها إلى 

 دوالر أو أقل.   50,000وإصدار األحكام في المطالبات التي تصل قيمتها إلى 

 السؤال كما سيبدو على بطاقة االقتراع:
دوالر أو أقل بداًل من   50,000طريق السماح لها بعقد جلسات استماع وإصدار األحكام في المطالبات التي تصل قيمتها إلى سيعزز التعديل المقترح من االختصاص القضائي للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك عن 

 دوالر. هل تطالب بالموافقة على هذا التعديل المقترح؟  25,000حد االختصاص القضائي الحالي الذي يبلغ 

 المزايا: 
دوالر، حيث استقرت على ذلك منذ حينها. وتم إقرار ذلك    25,000دوالر إلى   10,000الختصاص القضائي للمحكمة المدنية لمدينة نيويورك من المطالبات ذات القيمة ، تم تعديل الدستور لرفع حد ا1983• في عام 

 دوالر.   50,000رح حد االختصاص القضائي للمحكمة المدنية في مدينة نيويورك إلى لضبط معدل التضخم والمساعدة على رفع األعباء المتراكمة عن كاهل المحكمة العليا في والية نيويورك. وسيرفع هذا المقت

  25,000ها على ويورك الذين يعقدون جلسات استماع للمطالبات التي تزيد قيمت• سيقلل هذا المقترح من تراكم األعباء والتأخيرات عن طريق تخفيف بعض األعباء التي تثقل كاهل القضاة في المحكمة العليا في والية ني
 دوالر. 

 العيوب: 
دوالر. ويتعامل   25,000أقسام: المدنية العامة واإلسكان والمطالبات الصغرى. تتضمن القضايا المدنية العامة مسائل تطالب فيها األطراف بتعويض مالي يصل إلى  3• تتألف المحكمة المدنية في مدينة نيويورك من  

دوالر.    10,000مالي يصل إلى  حاب العقارات والمستأجرين، والقضايا التي تنطوي على معايير اإلسكان. ويتولى قسم المطالبات الصغرى قضايا تطالب فيها األطراف بتعويض قسم اإلسكان مع المسائل المتعلقة بأص
 ن أن تستقبلها. سيضع هذا االقتراح عبًئا إضافًيا على المحكمة المدنية في مدينة نيويورك عن طريق زيادة عدد القضايا التي يمك

 
 
 

 ندعوك لالنضمام إلى منظمتنا
رابطة محلية تابعة لنا في جميع أنحاء والية نيويورك. انضم على أي مستوى وستمنحك المنظمة تلقائًيا عضوية على جميع المستويات،    47العضوية مفتوحة للنساء والرجال. يوجد أكثر من 

والوالئية الوطني. تمكِّنك العضوية من دعم الرابطة، واستالم منشورات من المستويات الثالثة كافة، وتتيح لك فرصة المشاركة في القضايا المحلية سواء المستوى المحلي أو الوالئي أو 
 والوطنية.

والية نيويورك(. للعثور على رابطة  في  League of Women Voters" )انضم إلى منظمة JOIN LWVNYS، والنقر على "www.lwvny.orgيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 " )البحث عن رابطة محلية(. FIND A LOCAL LEAGUEمحلية في منطقتك، انقر على "

 .www.lwvny.orgأو ادعم جهود الرابطة من خالل التبرع على الموقع اإللكتروني 

 
 

www.vote411.org   

ين  ي أحزاب. اكتشف: كيف تسجل للتصويت، وأين يمكنك التصويت، وَمن المرشحون على بطاقة االقتراع في دائرتك االنتخابية، وما مواقف المرشح نقدم لك تغطية متكاملة للمعلومات حول االنتخابات دون محاباة أل
 من القضايا العامة، والمعلومات حول أي من مقترحات بطاقة االقتراع. 

 
 

 2021العد التنازلي ليوم انتخابات لعام  

 فمبر/ تشرين الثانينو 2 –االنتخابات العامة 

 اليوم األخير لختم نموذج تسجيل الناخب بختم البريد أو التسجيل شخصًيا في مكتب مجلس االنتخابات  –أكتوبر/ تشرين األول  8• 

 اليوم األخير لختم طلب االقتراع الغيابي بختم البريد –أكتوبر/ تشرين األول  18• 

 أكتوبر/ تشرين األول 31المبكر متاح حتى يوم التصويت  –أكتوبر/ تشرين األول  23• 

 موعد انتهاء التصويت المبكر  –أكتوبر/ تشرين األول  31• 

 اليوم األخير للتسجيل شخصًيا للتصويت باالقتراع الغيابي –نوفمبر/ تشرين الثاني  1• 

 لبريد اليوم األخير لختم االقتراع لالنتخابات العامة بختم ا –نوفمبر/ تشرين الثاني  2• 

 اليوم األخير لتقديم بطاقة االقتراع الغيابي شخصًيا إلى مكتب مجلس االنتخابات –نوفمبر/ تشرين الثاني  2• 
 

 www.vote411.orgللمزيد من المعلومات حول بطاقة اقتراعك التي تتضمن المرشحين ومقترحات بطاقة االقتراع، يرجى بزيارة الموقع اإللكتروني 
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والنشطة في الحكومة، وتعمل على تعزيز فهم األشخاص ألهم قضايا السياسة الكبرى، وتؤثر  ( منظمة سياسية ال تنتمي إلى أي حزب، وتشجع على المشاركة المستنيرة  League of Women Votersُتعد رابطة )

 في السياسة العامة من خالل التثقيف حول القضايا وتأييدها.

 ( Craig Newmark Philanthropiesنحصل على الدعم من مؤسسة )

 


