
 

 دلیل التصویت وأدوات المشاركة المدنیة

 

 التصویت حقك بصفتك مواطًنا أمریكًیا، والتعبیر عن صوتك أمر بالغ األهمیة لنظامنا الدیموقراطي. وبفضل ممارسة حقك في التصویت،
 فأنت تمكِّن نفسك وتعرف بصورة مباشرة أن صوتك مهم.

 
  ستجرى انتخابات هذا العام یوم الثالثاء الموافق 3 نوفمبر 2020. هیا حدد ذلك التاریخ في تقویمك! غیرت عدة والیات تعلیمات

 التصویت التي أرستها خالل جائحة فیروس كورونا (COVID-19). ضع في اعتبارك التصویت مبكًرا أو التصویت بالبرید إذا كانت
والیتك تسمح بذلك.  یمكنك العثور على آخر المعلومات والروابط الخاصة بالوالیة على الموقع اإللكتروني  www.vote.org، و

 National Conference of State Legislatures (المؤتمر الوطني للمجالس التشریعیة) ، وهذا المورد  الخاص باالتحاد
.(The American Civil Liberties Union، ACLU) األمریكي للحریات المدنیة 

 

 
 

  انقر لتعرف كیفیة  التقدم بطلب الحصول على البطاقة الخضراء ، و التقدم بطلب الحصول على الجنسیة  و  التأكد من إتمام التسجیل حتى تتمكن
 من التصویت !

 
 

COVID-19 / تغییرات على التصویت بسبب فیروس كورونا 
 

  من المهم  للغایة  التصویت هذا العام، لذا تأكد من أنك سّجلت أنت وأعضاء مجتمعك للتصویت، وتأكد من أنك تملك خطة عن كیفیة
 التصویت وموعده. وأكثر وسیلة أماًنا للتصویت حالًیا هي التصویت بالبرید (ُیسمى أیًضا التصویت الغیابي). كما تعمل العدید من الوالیات
 على زیادة خیارات التصویت بالبرید التي تقدمها، بل إن بعض الوالیات ترسل تلقائًیا لجمیع الناخبین المسجلین بالبرید بطاقة اقتراع غیابي

 خالل الجائحة. أما عن باقي الوالیات، ما زلت بحاجة إلى  طلب بطاقة االقتراع الغیابي .
 
 فإذا كنت تصوت شخصًیا، فمن األفضل أن تصوت مبكًرا لتجنب الزحام، لذلك  تحقق مما إذا كانت والیتك تقدم خیارات التصویت المبكر

 ومواعیده . وإذا لم یكن بإمكانك التصویت إال في یوم االنتخابات، فحاول التصویت في وقت من الیوم تقل فیه احتمالیة أن تكون دائرتك
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 االنتخابیة مزدحمة، ربما في الصباح الباكر أو في منتصف الظهیرة، لتجنب وقت زحام خروج الموظفین. تأكد من اتباع  اإلجراءات
 الوقائیة  الخاصة بفیروس كورونا (COVID-19) بما في ذلك ارتداء قناع الوجه، وغسل / تعقیم الیدین قبل التصویت وبعده، ومسح

 معدات التصویت قبل وبعد استخدامها بمنادیل مبللة مضادة للبكتیریا، وتجنب لمس وجهك، والتباعد عن اآلخرین بمسافة قدرها ستة أقدام،
 بما في ذلك عند االنتظار في الطابور.   وستقدم بعض أماكن االقتراع خدمة التصویت بجانب الرصیف، بحیث یمكنك التصویت من داخل

 سیارتك.  اتصل  بالمسؤول عن إدارة االنتخابات في المقاطعة  قبل الموعد المحدد لمعرفة ما إذا كانت الدائرة االنتخانیة توفر خدمة
 التصویت بجانب الرصیف.

 

  ثالث طرق للتصویت
 

 1. التصویت بالبرید  تتیح العدید من الوالیات للناخبین التصویت بالبرید، باستخدام "بطاقة االقتراع الغیابي" قبل یوم االنتخابات.  ونظًرا
 لصعوبة األمر في الغالب على األفراد، وخاصة كبار السن، ومن یعملون لساعات طویلة أو في عدة وظائف، ومن ال تتوفر لدیهم فرص
 للتنقل، والتوجه إلى صنادیق االقتراع، ُیعد التصویت المبكر بالبرید أحد أكثر الوسائل فائدة للتأكد من تصویت األفراد. وفي ضوء جائحة

 فیروس كورنا (COVID-19)، تزداد أهمیة توعیة األفراد بكیفیة التصویت بالبرید وآلیته. ویمكنك طلب بطاقات اقتراع بالبرید من
 مجلس االنتخابات  بالوالیة  أو من الموقع اإللكتروني www.vote.org/absentee-ballot. وتأكد من طلب بطاقة قبل موعد

 االنتخابات بوقت كاٍف -  فكل والیة تضع مواعید نهائیة  مختلفة ، لذلك اطلب بطاقتك الیوم!
 
 2. التصویت المبكر:  تقدم العدید من الوالیات خدمة التصویت المبكر في موقع االقتراع قبل یوم االنتخابات المحدد.  فهذا األمر قد یساعدك
 في تجنب الوقوف في طوابیر والزحام. كما أن إبالغ اآلخرین بخیارات التصویت المبكر ُیعد كذلك طریقة فعالة لزیادة نسبة المشاركة في

 االنتخابات.   اطلع على خیارات التصویت المبكر في والیتك من الموقع اإللكتروني
.www.vote.org/early-voting-calendar 

 
 3. التصویت في یوم االنتخابات:  ُیعد التصویت في مكان االقتراع في یوم االنتخابات فرصتك األخیرة للتصویت.  ابحث عن دائرتك

 االنتخابیة ومكان االقتراع الذي ستدلي فیه بصوتك على الموقع اإللكتروني  www.vote.org/polling-place-locator أو
 تحقق من بطاقتك االنتخابیة. فكل والیة لدیها متطلبات مختلفة، لذلك  تحقق من قوانین والیتك  للتأكد من إحضار ما تحتاجه (على سبیل

 المثال:  تتطلب بعض الوالیات إحضار بطاقة هویة صادرة عن جهة حكومیة ) و  الوصول إلى مكان االقتراع خالل ساعات االقتراع
 المقررة .

 
  إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل للوصول إلى مكان االقتراع، فنظم رحلة في وسیلة نقل جماعي مع أصدقائك وعائلتك، أو  تعرف ما إذا

 كانت خدمات تقاسم المركبات، مثل Lyft، تقدم خصومات خاصة بمناسبة االنتخابات.
 

 ملحوظة مهمة:  یجب  أن تكون مسجالً للتصویت حتى تتمكن من استخدام أي خیار من هذه الخیارات!
.www.vote.org تحقق مما إذا كنت مسجًال من الموقع اإللكتروني 

 

 
  ادعم مجتمعك: ساعد في زیادة تسجیل الناخبین وزیادة نسبة المشاركة في االنتخابات،

 وتوعیة المرشحین عن الالجئین!
 

 زیادة تسجیل الناخبین
 تحدث مع عائلتك وأصدقائك وجیرانك عن سبب أهمیة التصویت بالنسبة لك، وتأكد من أنهم مسجلون للتصویت وتعرف على كیفیة★

 التصویت ومكانه، وموعده. تمتلك معظم الوالیات نظام تسجیل ناخبین إلكتروني حالًیا، یجري تأكیده عامًة بالبرید.
  شارك  المعلومات المتاحة حول  المواعید النهائیة المحددة لتسجیل الناخبین في الوالیة ،  وسیاسات التصویت المبكر ، ومتطلبات★

 التصویت بالبرید. یمكنك كذلك العثور على موارد من الموقع اإللكتروني Vote411 أو التحقق من الموقع اإللكتروني لمجلس
 االنتخابات بالوالیة.
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   استضف حفالت مؤتمرات الفیدیو لتسجیل الناخبین، وذلك بمشاركة شاشتك والتسجیل مًعا عبر اإلنترنت، أو  التسجیل في★
 

 دورات تدریبیة على اإلنترنت حول التصویت.
 استعن بوسائل التواصل االجتماعي، وتطبیقات المراسلة لنشر أخبار االنتخابات، وسبب أهمیة التصویت، وموارد التصویت.  ابدأ★

 تحدًیا على وسائل التواصل االجتماعي، وقم باإلشارة إلى 5 من األصدقاء والعائلة لتشجیعهم على التصویت وتحدي اآلخرین بأن
 یحذو حذوهم!

 قم بدمج توعیة الناخبین وتسجیل الناخبین في الفعالیات االفتراضیة الجاریة مثل فصول المواطنة، أو أنشئ فعالیات خاصة بالتصویت★
 بسؤال متحدث ما حتى یقوم بتوعیة األشخاص حول كیفیة التسجیل للتصویت، أو انتج  و/أو شارك مقطع فیدیو یضم معلومات
 للناخبین ألول مرة، و/أو استخدام منصات zoom أو Join.me لتعلیم المواطنین المجنسین كیفیة ملء استمارات تسجیل

 الناخبین وفًقا لقوانین والیتك.
 انضم إلى أصدقائك في إرسال رسائل نصیة، وإجراء عدد من المكالمات الهاتفیة التي تهدف الستقطاب أصوات الناخبین لتذكیر★

 األشخاص ومساعدتهم على التسجیل.
 

 زیادة نسبة المشاركة في االنتخابات
 قم بتوعیة أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي، والحلقات الدراسیة على اإلنترنت، ومقاطع الفیدیو واإلعالنات في أثناء★

 الفعالیات حول كیفیة التصویت بالبرید في والیتك.
 استخدم الرسائل النصیة، والمكالمات الهاتفیة التي تهدف الستقطاب أصوات الناخبین لتذكیر األشخاص بالتصویت مبكًرا أو★

 التصویت بالبرید كلما أمكن، عن طریق  مشاركة المواعید النهائیة لتسجیل الناخبین  و  الخرائط التفاعلیة حول كیفیة التصویت .
 ذّكر الجمیع بأن 3 نوفمبر هو یوم االنتخابات!  تبادل المعلومات بشأن  مواقع االقتراع المحلیة  وساعات االقتراع.★
 انشر أخبار االنتخابات في الصحف المحلیة، والرسائل اإلخباریة، ومالحق النشرات، وقوائم البرید اإللكتروني وغیرها من★

 اإلعالنات، بما في ذلك مواد عن كیفیة التصویت مترجمة إلى مجموعة متنوعة من اللغات.
 تعاون مع األبرشیات والجمعیات األهلیة التي یترأسها الالجئون والمهاجرون لتنسیق جهود تشجیع األمریكیین الجدد على الخروج★

 للتصویت.
 ّنظم رحالت في وسائل نقل جماعي أو غیرها من وسائل النقل ألفراد المجتمع الذین قد یحتاجون إلى مساعدة للوصول إلى مكان★

 االقتراع.
 ّتطوع كمشرف على عملیة االقتراع  بالتعاون مع  المسؤول عن إدارة االنتخابات في المقاطعة ، و/أو  انضم إلى تحالف محلي لحمایة★

.OUR-VOTE-866-1 حقوق الناخبین ، و/و أبلغ عن أي ترهیب أو قمع یتعرض له الناخبون عبر االتصال بالرقم  
 
 

 توعیة المرشحین عن الالجئین
 اطرح أسئلة على المسؤولین والمرشحین حول دعمهم لالجئین خالل منتدیات المرشحین وحمالت الدعایة االنتخابیة االفتراضیة.★

 وإلیك بعض األفكار:
 على الصعید الفیدرالي: نواب الوالیات المتحدة، وأعضاء مجلس الشیوخ، ومرشحو الرئاسة:  قامت هذه اإلدارة بتفكیك برامج○

 إعادة توطین الالجئین وبرامج اللجوء. هل ستلتزم بحمایة واستعادة هذه البرامج المنقذة للحیاة؟  هل تؤید مرسوم العفو، الذي
 سیعید أرقام إعادة توطین الالجئین إلى المعیار التاریخي المتمثل في 95000 الجئ سنوًیا؟

  على صعید الوالیة: أعضاء مجلس الشیوخ بالوالیة، ونواب الوالیة، والمحافظون:  هل تدعم السیاسات التي تعزز خدمات○
 االندماج لألمریكیین الجدد لتعزیز فرص الحصول على خدمات دارسي اللغة اإلنجلیزیة، والترجمة الفوریة والتوظیف والسكن؟
 یتمتع العدید من الالجئین والمهاجرین بخلفیات مهنیة في مجال الرعایة الصحیة ویریدون المساعدة خالل أزمة فیروس كورونا

 (COVID)، لكن العوائق التي تحول دون الترخیص تمنعهم من فعل ذلك. هل تؤید تیسیر الحصول على هذه التراخیص
 للمهنیین المدربین دولًیا حتى یعیدوا إصدار الترخیص وإصدار الشهادات؟

 على الصعید المحلي: أعضاء مجلس المدینة، ومشرفي المقاطعة، ورؤساء البلدیات، ومجلس التعلیم:  هل تؤید تمریر قرارات○
 المدینة/المقاطعة الترحیبیة التي توضح أن مدینتنا/مقاطعتنا ترحب بالالجئین والمهاجرین بصدر رحب؟

  انشر األسئلة والقضایا التي تهمك على الخط الزمني (التایم الین، timeline) للمرشحین على Facebook أو على★
 Twitter من خالل العثور على اسم المستخدم الخاص بهم على Twitter واستخدام وظیفة @ [اسم المستخدم الخاص بهم].

 اكتب رسائل إلى المحرر (LTE)، ومقاالت افتتاحیة (Op-Eds) في صحیفتك المحلیة حول سبب تصویتك وأهمیة بناء مجتمعات★
 مضیافة.
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 لمن یمكنك التصویت؟   تشمل االنتخابات الفیدرالیة التصویت للرئیس كل أربع سنوات، والتصویت لنائب واحد كل عامین، ونائبین في

 مجلس الشیوخ كل ست سنوات. وتختلف انتخابات الوالیة واالنتخابات المحلیة حسب الموقع، وهي انتخابات مخصصة للمحافظ، ومشّرعي
 الوالیة، ورئیس البلدیة، والمسؤولین التنفیذیین في المقاطعات، والمدعین العمومیین بالمقاطعة، وأعضاء مجلس المدینة. وُتجرى
 االنتخابات في أوائل نوفمبر عادة، على الرغم من أن إجراءات االنتخابات المحلیة، واالنتخابات التمهیدیة، واالنتخابات الخاصة،

 واالقتراع- عندما یوافق الناخبون أو یرفضون قوانین معینة- قد تتم في أي وقت.  یمكنك طلب أو استعراض استمارة االقتراع الخاص بك
 من  المسؤول عن إدارة االنتخابات  في المقاطعة  أو من منظمة غیر ربحیة مثل  vote411.org قبل التصویت حتى تتمكن من إجراء

 بحث عن المرشحین. تجري "االنتخابات التمهیدیة" قبل أسابیع قلیلة من معظم االنتخابات، حیث یستطیع الناخبون اختیار المرشحین الذین
 یرشحهم حزب سیاسي معین للتنافس في "االنتخابات العامة". في بعض الوالیات، یجب أن تكون مسجًال في حزب معین حتى تتمكن من

 التصویت في االنتخابات التمهیدیة.
 

 لمن یجب علیك التصویت؟  ال ینبغي ألحد أن یخبرك كیف تصوت، فأنت وحدك من تقرر ذلك بنفسك وال یتعین علیك إخبار أي شخص
 لمن تصوت ولماذا.  لمساعدتك في اتخاذ قرار، یمكنك العثور على دلیل التصویت، ونماذج من بطاقات االقتراع، ومعرفة المزید عن

.voteeasy.votesmart.orgمواقف المرشحین من القضایا التي تهمك على الموقع اإللكتروني 

https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.vote411.org/
https://www.vote411.org/
https://voteeasy.votesmart.org/

