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 لتنفیذي ا الملخص 
 

دراسة استقصائیة بشأن إدارة االنتخابات  وال تزال تجري )EACت اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات (بدأ 2004عام  منذ
األمریكیة الخمسین وكذلك  طلب من جمیع الوالیات ت دراسة االستقصائیةال كل انتخابات عامة فدرالیة.  وھذه ) بعدEAVS( والتصویت

—ساموا األمریكیة، غوام، جزر ماریانا الشمالیة، بورتو ریكو، وجزر فیرجن األمریكیة—مقاطعة كولومبیا واألقالیم األمریكیة الخمسة
اسة  درتضمن ھذا المشروع  2008سنة ابتداًء من توفیر بیانات حول الطرق التي یصوت بھا األمریكیون وكیف تدار االنتخابات.  و

جمع المعلومات حول القوانین تي ت، الالسیاسات الخاصة بإدارة االنتخابات الدراسة االستقصائیة بشأن ي، وھاستقصائیة منفصلة
 لخاصة باالنتخابات في الوالیات. والسیاسات والممارسات ا

 
المحلیة   قضائیةال والیاتالنات على مستوى المصدر األكثر شموال للبیا شكـّل الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتت

وتلك الخاصة بالوالیات حول إدارة االنتخابات في الوالیات المتحدة.  وتلعب ھذه البیانات دورا حیویا في مساعدة المسؤولین عن  
االحتیاجات المتغیرة التوجھات وتوقع  حدیدتعلى باالنتخابات  ذوي العالقةاالنتخابات وصناع السیاسات وأصحاب المصالح اآلخرین 

بات  للناخبین واالستجابة لھا، وكذلك استثمار الموارد الالزمة لتحسین إدارة االنتخابات وخبرات الناخبین وتأمین البنیة األساسیة لالنتخا
ص تفاصیل البنیة  تمكـّن من فح الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتفي الوالیات المتحدة بصورة أفضل.  فإن بیانات 

التي یواجھھا للجوانب الجوھریة في عملیة االنتخاب وإدارة التحدیات  قابل للتعمیماألساسیة لالنتخابات في الوالیات المتحدة وتولید فھم 
لصناع السیاسات والجمھور معلومات حرجة كل سنتین حول كیفیة إجراء  الدراسة االستقصائیةوفر سؤولون عن االنتخابات.  وتالم

على الوفاء بمتطلبات التبلیغ التي فرضھا علیھا ) EAC(ذلك اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات ویعین  ،االنتخابات الفدرالیة
مصدرا ال یقدر بثمن للمسؤولین عن االنتخابات الذین  تالدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویعتبر كما تالكونجرس.  

للقضایا والتخطیط اإلستراتیجي وإعداد المواد التدریبیة  المناسب یستخدمون البیانات إلدارة الرقابة على االنتخابات وإجراء التحلیل 
اسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات الدربیانات  )EAC( والترویجیة.  كما تستخدم اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات

والناخبین لنھوض بمھمة الوكالة ولتقدیم دعم أفضل للمسؤولین عن االنتخابات من أجل ا  لتبادل المعلومات مقاصة خلقل والتصویت
المتغیرة لالنتخابات  وكذلك تنویر المشرعین وأصحاب المصالح على المستوى الوطني عن مدى تأثیر قوانین االنتخاب الفدرالیة والساحة 

                   في الوالیات المتحدة.  
 

إذ تسببت الجائحة وما تبعھا من حالة طوارئ في الصحة  .19-تأثرا كبیرا بجائحة كوفید 2020 سنةلقد تأثرت االنتخابات العامة ل
مع متطلبات التباعد االجتماعي وللحد من انتشار   ماشيالعامة في ضرورة عمل شتى التغیرات في الممارسات االنتخابیة القائمة للت

فیھم.  وردا على ھذا شرع الكثیر من  االقتراع والمسؤولین عن االنتخابات وموظ مراكزأماكن أو الفیروس بین الناخبین والعاملین في 
وألن البرید.  عن طریق ھ وكذلك التصویت نفسیا قبل یوم االنتخاب  حضورإتاحة المزید من الفرص للناخبین للتصویت الوالیات في 

  اھفإن ،ألكثر شموالا دارسة االستقصائیةالیجعلھا ) EAVS( الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتالوضع الذي تتمتع بھ 
  يمستوى الوطنالاالقتراع على   مراكزللجھود فوق العادة  التي یبذلھا المسؤولون عن االنتخابات والعاملون في تاریخي بمثابة سجل  دعت

  في االنتخاباتالصدد یسر اللجنة األمریكیة للمساعدة  ومؤمـّـنة.  وفي ھذابطریقة آمنة  2020لسنة للتأكد من أن تتم االنتخابات العامة 
)EAC( ابعلكونجرس المائة والس أن تقدم تقریرھا إلى ا ) الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویت) حول 117عشر  
)EAVS 2020 سنة) ل.        

 
وتستخدم   وكیف صوت الناخبون فیھا. 2020 سنةبالتفصیل الطریقة التي تمت بھا إدارة االنتخابات الفدرالیة لیصف ھذا التقریر 

سیاسات الدراسة االستقصائیة بشأن الوكذلك ) EAVS( الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتلبیانات الناتجة عن ا
واحد من الجوانب التالیة للعملیة  إللقاء نظرة عامة عن كل  ابھ ةالسیاسات) المرفق الدراسة االستقصائیة بشأنإدارة االنتخابات (الخاصة ب
   االنتخابیة:

 
أعداد یغطي " 2020 سنةالفصل األول وعنوانھ "نظرة عامة حول إدارة االنتاخابات والتصویت في االنتخابات العامة ل •

قتراع  اال مراكزمتوفرة لھم للتصویت والتي كانت االقتراع لإلدالء بأصواتھم، والوسائل  مراكزالناخبین الذین ذھبوا إلى 
 والعاملین فیھا والتقنیات التي استخدمت في االنتخابات؛
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القوانین والقواعد   یغطيالسیاسات"  بشأن ستقصائیةاالدراسة الون االنتخابات وإجراءاتھا: نالفصل الثاني وعنوانھ "قا •
 والسیاسات واإلجراءات الرئیسیة التي تحكم االنتخابات في الوالیات المتحدة؛ 

تسجیل الناخبین والمحافظة على  یغطيالفصل الثالث وعنوانھ "تسجیل الناخبین: قانون تسجیل الناخبین الوطني وما بعده"  •
 قوائم الناخبین؛ 

: قانون التصویت 2020سنة ن خارج البالد في قیمیواألشخاص الم ةنظامیالمات الخدالفصل الرابع وعنوانھ "تصویت أفراد  •
التصویت من قبل األفرد  یغطي ")UOCAVAین خارج البالد (قیمالمأولئك و ةنظامیالمن أفراد الخدمات نین الغیابي للمواط

 ؛  UOCAVAالذین یغطیھم ذلك القانون 
الدراسة االستقصائیة  في  " المنھجیة المتبعة اجراءاتھدراسة االستقصائیة وإ"منھجیة الیرا یناقش الفصل الخامس وعنوانھ خوأ •

 . دراسة االستقصائیةصف لألسئلة المطروحة في الو) وEAVS(  بشأن إدارة االنتخابات والتصویت
 

 نتائج إدارة االنتخابات والتصویت
ى ل شھدت أع 2020 سنةعلى أن االنتخابات العامة ل  2020 سنةل) EAVS( والتصویتالدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات ؤكد ت

الدراسة االنتخاب لإلدالء بأصواتھم مقارنة بأیة انتخابات عامة فدرالیة مسجلة بواسطة  مراكزنسبة في أعداد الناخبین الذین ذھبوا إلى 
من السكان المواطنین من ذوي السن القانونیة  ٪67.7، بنسبة الحالي وقتنا) حتى EAVS( االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویت

فقد شھدت كل  .2016سنة نقطة مئویة عن مستویات  6.7 بنسبة، بما یمثل زیادة عدھاالذین أدلو بأصواتھم التي تم  ) CVAP(لالنتخاب 
الدراسة االستقصائیة بشأن ما جاء في باالنتخاب لإلدالء بأصواتھم مقارنة  مراكزوالیة تقریبا زیادة في أعداد الناخبین الذین ذھبوا إلى 

 ةسنین المسجلین لالنتخابات العامة لمؤھلكان عدد الناخبین ال.  وعالوة على ذلك 2016 سنة) لEAVS( إدارة االنتخابات والتصویت
ملیون ناخب أدلوا بأصواتھم التي تم   161 ، بما یمثل أعلى نسبة في التاریخ، كما أن أكثر منشخص یینمال 209  عن یزید 2020

 عدھا في ھذه االنتخابات.
 

نتخابات  الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االففي  .كما شھدت االنتخابات تغییرات شاملة في الطریقة التي یدلي بھا الناخبون بأصواتھم
الدراسة  في  أما .٪54.4كانت نسبة الناخبین الذي أدلوا بأصواتھم شخصیا في یوم االنتخاب   2016 سنة) لEAVS( والتصویت

كانت نسبة الناخبین  2020سنة .  في ٪58.2كانت النسبة  ، 2018 سنةل) EAVS( االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویت
النسبة المئویة للذین أدلوا بأصواتھم عن طریق البرید إلى   وارتفعت ٪.  30.5شخصیا في یوم االنتخاب فقط الذي أدلوا بأصواتھم 

.  ویبین التحلیل الذي تم على مستوى 2016 سنةعن مستویات  بالمئة تقریبا 20زیادة بنسبة  وھي٪ من مجموع الناخبین، 43.1
لزیادة في معدالت التصویت عن طریق البرید حصلت في والیات قضائیة في الوالیات التي  المئویة لنسب الأن أعلى  قضائیة ال والیاتال

خلصت من تات قضائیة في الوالیات التي في والیكذلك و 2020سنة عن طریق البرید في كلیا  تصویتالبتفعیل نظام حدیثا  قامت
لبطاقات االقتراع التي تم إرسالھا  أن العدد اإلجمالي رغم من وعلى ال  برید.لباقتراع إرسال بطاقة االر لطلب اعذاأل متطلبات تقدیم 

، إال أن النسب المئویة لبطاقات االقتراع التي أعادھا 2016سنة كان أكثر من ضعف العدد الذي تم إرسالھ في  2020سنة بالبرید في 
 مستوى القومي.الناخبون بالبرید والتي تم عدھا وكذلك التي تم رفضھا لم تتغیر إلى حد كبیر على ال

 
االقتراع الناخبین على  مراكزفي  عامل 775101 ساعد فیھاا لالقتراع، مركز 132556ما مجموعھ صرحت الوالیات بوجود 

في توزیع األعمار بین   البیانات تحوال بینكما ت  یا إما بالتصویت المبكر قبل یوم االنتخاب أو في یوم االنتخاب نفسھ.حضوراالقتراع 
سنة، إلى  40إلى  26و  25إلى  18 عمراالقتراع من  مراكزمع زیادة في النسبة المئویة للعاملین في االقتراع،  مراكزالعاملین في 

إلى  فما أكبر سنا،  70و  70إلى  61  عمراالقتراع من  مراكزوانخفاض في النسبة المئویة للعاملین في  التوالي،على  ٪ 15.0و   6.2٪
سنة  صعوبة في االقتراع كان أقل  مراكزبأن توظیف العاملین في  قضائیةال والیاتال.  كما صرحت التواليعلى  ٪20.1و  27.3٪

  قضائیةال والیاتالاستشھد الكثیر من  ،الدراسة االستقصائیة.  وفي التعلیقات التي وردت إلى 2016سنة في علیھ عما كان   2020
 بأن  قضائیةال والیاتالمن أجل التوظیف.  فقد صرحت  ھاعلى الجھود التي بذلت متقاطعةال تأثیراتبال
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االقتراع لفترة طویلة، مما تسبب في عجز في  مراكزاألكبر سنا في و االقدم خدمة جعلت من الصعب استبقاء العاملین 19-جائحة كوفید
مكاتب االنتخاب  و) EACاألخیرة، ولكن جھود اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات ( لحظاتفي ال االقتراع مراكزفي  عدد العاملین

االقتراع ساعدت  مراكزلین في معلى مستوى الوالیات والمنظمات األخرى التي عملت على تشجیع األفراد المؤھلین على الخدمة كعا
       االقتراع في بعض المناطق.     مراكزاملین في عدد العمفرطة في على المساھمة في زیادة 

 
الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة ) قد زاد منذ إجراء e-poll booksصرحت الوالیات بأن استخدام كتب االقتراع اإللكترونیة (أو 

   التابعة لھا. قضائیةال والیاتالوالیة كتب االقتراع اإللكترونیة في جمیع  17، واستخدمت 2018  سنة) لEAVSاالنتخابات والتصویت (
فاستمر استخدامھا باعتبارھا أكثر األنواع شیوعا في معدات االنتخاب   ،)BMDالضوئي وتوسیم بطاقات االقتراع (وبالنسبة ألجھزة المسح 

للتحقق من   یةرقوسیلة لمراجعة والتي لم تكن مجھزة ب) DRE(اإللكتروني التسجیل المباشر المستخدمة، وفیما یخص استعمال ماكینات 
والیة قضائیة على مستوى البلد  32ھناك سوى  لم تكن  2020سنة فاستمر أیضا في الھبوط.  ففي  ،)VVPAT( مصوتالما كتبھ  صحة

        التي اعتمدت اعتمادا كلیا على ماكینات التصویت التي لیس بھا احتیاطي ورقي. 
 

 السیاسات الخاصة بإدارة االنتخابات بشأن الدراسة االستقصائیةنتائج 
)،  EAVS( الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتمن أجل توفیر السیاق المناسب للبیانات التي تصّرح بھا الوالیات في  

بجمع المعلومات عن السیاسات الخاصة باالنتخابات التي وضعتھا الوالیات.  وقد صرح ثلثا الوالیات بأن ما  الدراسة االستقصائیةقوم ت
مستضافة على منصة أو نظام حاسوبي رئیسي واحد ومركزي والذي یكون في التسجیل من األعلى إلى األسفل الظم نا یسمى بلدیھا ھو م

ھو قواعد   ان الوالیات فقد صّرح بأن ما لدیھالمحلیة؛ أما الثلث المتبقي م قضائیةال والیاتالطة سحفظ الوالیة ویتم تزویده بالمعلومات بوا
الھجینة.  وللحفاظ على صحة ودقة قوائم الناخبین لدیھا وتحدیثھا كما قواعد البیانات بنظام األسفل إلى األعلى أو التي تعمل بیانات ال

معظم الوالیات بأنھا تشارك المعلومات مع وكاالت تسجیل المركبات اآللیة والجھات الحكومیة التي تحتفظ بسجالت   تیجب فقد صّرح
الت الجنایات أو السجون.  وفیما یتعلق بالنسبة المئویة للوالیات التي تعرض كال تسجیل الناخبین في  للوفیات والوكاالت التي تحتفظ بسج

 سنةبشأن السیاسات ل الدراسة االستقصائیة) فقد ارتفعت منذ ٪80.4) والتسجیل اإللكتروني على اإلنترنت (٪51.8نفس الیوم (
2018 . 

 
عملیة التصویت للناخبین أكثر السیاسات بتسجیل زیادة في سیاسات الوالیات التي تجعل  بشأن االستقصائیةالدراسة  تفضال عن ذلك قام

سنة یا.  وفي حضوراالقتراع التي یصوت فیھا الناخبون  مراكزأمنا وأمانا أو الحد من الطوابیر أو الحشود التي یحتمل حدوثھا عند 
حیث تم إرسال بطاقات االقتراع   عن طریق البریدكلیا ھو نظام االنتخاب الذي یتم   ما لدیھا والیة بأن 14صرح ما مجموعھ  2020

من ھذه الوالیات بإجراء االنتخابات كلیا عن طریق   10وقامت . المسجلینالمؤھلین جمیع الناخبین المسجلین أو جمیع الناخبین تلقائیا إلى 
ما ورد في  عھذا زیادة  شّكلالیات ولكن فقط في والیات قضائیة مختارة.  وقد أربعة من الوفعلت ذلك البرید على مستوى الوالیة، بینما 

أن ثالث والیات أدارت انتخاباتھا كلیا عن طریق البرید وأربع والیات  تي وجدالت 2018 سنةل الدراسة االستقصائیة بشأن السیاسات
من الوالیات لم   ٪69.6 فإن ،مختارة.  باإلضافة إلى ذلك في والیات قضائیة محلیةفقط اتبعت نظام االنتخاب كلیا عن طریق البرید 

والیات قد تخلصت من متطلب  ة من التتطلب من الناخبین تقدیم عذر لكي یستطیعوا التصویت عن طریق بطاقة اقتراع بریدیة (كانت سبع
بعض الظروف یستطیع   في ھحت بأن من الوالیات صرّ  ٪51.8)، و 2018 سنةل الدراسة االستقصائیة بشأن السیاساتتقدیم العذر منذ 

  ستكونما إذا التي تفید بجمع المعلومات تلم   الدراسة االستقصائیة بشأن السیاساتالناخبون تلقي بطاقات االقتراع إلكترونیا، ولكن 
كاستجابة  فقط نت التغییرات قد حدثت ما إذا كابدائمة أم مؤقتة، أو  2020 سنةالعامة لالتغییرات في السیاسات التي حدثت لالنتخابات 

        .19-مباشرة لجائحة كوفید
 

األكثر  التصدیقمتطلبات تكون نظم التصویت والتصدیق علیھا قبل اعتمادھا، على أن یجب اختبار  ھ تقریبا معظم الوالیات بأن تصّرح
) الختبار نظم التصویت EACمساعدة في االنتخابات (اللجنة األمریكیة لل قبل شیوعا االختبار بواسطة أحد المختبرات المعتمدة من 

)VSTL) والتصدیق وفقا لإلرشادات التوجیھیة الطوعیة لنظم التصویت والمعتمدة من اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات ،(VVSG(  
) التي صّرحت باستخدام 40الوالیات األربعین (من بین   ٪55استلزمت  2020سنة الوالیة والتصدیق الفدرالي.  وفي تصدیق وكذلك 

كتب االقتراع فق مع مواصفات الوالیة قبل شراء أن یتم االختبار والتصدیق بما یتوا )e-poll booksكتب االقتراع اإللكترونیة (
       اإللكترونیة. 
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معدات التصویت    أناألصوات للتحقق من  حصربأنھا تطلبت إجراء مراجعة لمن الوالیات   ٪78.6 تفي فترة ما بعد االنتخابات صّرح
  حصرإجراء مرجعة تقلیدیة لحوالي ثالثة أرباعھا تطلبت  ه الوالیات عمل بشكل سلیم.  ومن بین ھذتبطاقات االقتراع  فرزالمستخدمة في 

، في  ا) جزافأو ماكینات تصویت یتم اختیارھا  قضائیة والیاتثابتة من  األصوات (التي تفحص عینة من بطاقات االقتراع من نسبة مئویة
األصوات بطریقة تحّد من المخاطر (التي تستخدم فیھا وسائل إحصائیة   حصرإجراء مراجعة لالوالیات  ة منحوالي خمستطلبت حین 

األصوات في  فرزإعادة عملیات ا إلجراء جمیع الوالیات بوجود آلیة لدیھ ت الختیار حجم العینة التي ستتم مراجعتھا).  وصّرح
  األصوات تختلف من والیة آلخرى.   فرزل االنتخابات رغم أن الظروف التي تجرى فیھا إعادة 

 

 )NVRAالنتائج القائمة على قانون تسجیل الناخبین الوطني (
ین في االنتخابات العامة  مؤھلمعدل تسجیل الناخبین ال) إلى أن  EAVS(  الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتتشیر بیانات 

ط مئویة منذ انق 3.5یمثل زیادة بنسبة  بما، ) CVAPمن السكان المواطنین من ذوي السن القانونیة لالنتخاب ( ٪88.2كان  2020 سنةل
مالیین من طلبات  103م أكثر من  .  فقد تم تقدی2016 سنة) لEAVS( إجراء الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویت

، بما  2020  لسنةوإغالق التسجیل لالنتخابات العامة   2018 لسنةتسجیل الناخبین في الفترة ما بین إغالق التسجیل لالنتخابات العامة 
.  ومن بین  2016 ةلسناالنتخابات العامة  المفضیة إلىفترة الفي عدد طلبات التسجیل التي تم استالمھا في  ٪33.8یمثل زیادة بنسبة  

نطِو على تغییر  ذي لم یتسجیل الناخب والالخاص ب قائمال لسجلإجراء تحدیث لشیوعا النتائج طلبات التسجیل التي تم استالمھا كانت أكثر 
.  وكان ھذا النوع من التحدیث یمثل ما یقرب من نصف طلبات التسجیل التي تم استالمھا، أما  قضائیةال والیاتال في العنوان عبر 

       لناخب داخل الوالیة القضائیة فمثلت حوالي ثلث الطلبات المتلقاة. اسجیل سجل جدید لتالتسجیالت الجدیدة والساریة التي أدت إلى إیجاد 
 

مثلت إدارات تسجیل المركبات  ) EAVSإدارة االنتخابات والتصویت (اسة االستقصائیة بشأن و الحال في التكرارات السابقة للدروكما ھ
در شیوعا لھذه الطلبات التسجیل اإللكتروني ا).  وكان ثاني أكثر المص٪39.3حصة من طلبات التسجیل ھذه (اآللیة في الوالیات أكبر 
اإللكتروني على اإلنترنت األسرع نموا من أي من مصادر التسجیل  من الطلبات، كما كان التسجیل  ٪28.2على اإلنترنت الذي مثل 

      ).EAVS( الدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتاألخرى المرصودة بواسطة 
 

بتلقي أكثر من   )SDRوكذلك األقالیم التي تسمح بتسجیل الناخبین في نفس یوم االنتخاب (  )29( صّرحت الوالیات التسعة والعشرون
، بما یساوي حوالي ضعف العدد الذي تم  2020  لسنةملیون تسجیل للناخبین في نفس یوم االنتخاب خالل فترة االنتخابات العامة  1.6

، فیسمح نظام تسجیل الناخبین في نفس یوم 2018 لسنة )EAVS( تصویتالدراسة االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتلقیھ خالل 
  إلفراد بالتسجیل لالنتخاب في نفس الیوم الذي یدلون فیھ بأصواتھم في انتخابات.  وعلى المستوى القومي كان عدد) لSDRاالنتخاب (

 ھ خالل التصویت المبكر.االنتخاب أكبر من العدد الذي تم تلقیتم تلقیھ في یوم الذي  )SDRب (تسجیالت الناخبین في نفس یوم االنتخا
 

ار تأكید وإزالة أكثر من  ملیون إخط 28ثر من  بلغت الوالیات عن إرسال أكأ) NVRAوفقا لمتطلبات قانون تسجیل الناخبین الوطني (
وإغالق االنتخابات    2018 لسنةتخابات العامة ناخبین من قوائم تسجیل الناخبین في الفترة ما بین إغالق االن تلتسجیال  سجلملیون  18

لتأكید اإخطار ھو عدم الرد على تسجیل الناخبین  سجالتزالة إل.  وكانت أكثر األسباب شیوعا التي استشھد بھا 2020 لسنةالعامة 
خب مسجال فیھا للتصویت ووفاة االنتقال من الوالیة القضائیة التي كان الناكذلك والتصویت في أحدث االنتخابین العامین الفدرالیین، و

        الناخب.    
 

أولئك  و  ةالنظامیالخدمات من أفراد النتائج القائمة على قانون التصویت الغیابي للمواطنین 
 )UOCAVA( البالد ین خارجقیمالم

 أفرادالتصویت الغیابي للمواطنین من  ملیون بطاقة اقتراع للناخبین الخاضعین لقانون 1.2أبلغت الوالیات عن إرسالھا أكثر من 
وھم شریحة سكانیة تتضمن أفراد القوات النظامیة الغائبین عن محال  –) UOCAVAالمقیمین خارج البالد (أولئك و ةالنظامی الخدمات

یتمتعون بحمایة خاصة  والمواطنین األمریكیین المقیمین خارج البالد الذین المؤھلین سكنھم المسجلین فیھا لالنتخاب وأفراد عائالتھم
  فرزمنھا من قبل الناخبین وتم  900000أعید أكثر من  ،.  ومن بین بطاقات االقتراع تلك التي تم إرسالھاUOCAVAبمقتضى قانون 

 منھا في االنتخاب.   890000ما یقرب من  
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شّكل   ،2016 لسنة )EAVS(  االستقصائیة بشأن إدارة االنتخابات والتصویتالدراسة لتوجھ الذي بدأ مع ل استمراراو  2020 سنةفي 
مقارنة بأفراد القوات النظامیة وأفراد عائالتھم   UOCAVAالمواطنون المقیمون خارج البالد النسبة األكبر من السكان الخاضعین لقانون 

، بینما مثل UOCAVA الناخبین المسجلین والخاضعین لقانونمن  ٪57.4مثل المواطنون المقیمون خارج البالد  2020 سنة ي ف .المؤھلین
من  بقلیل  ٪40أكثر من   –كالیفورنیا وفلوریدا وواشنطن  –ثالث والیات مثلت .  ومن بین جمیع الوالیات ٪42.3أفراد القوات النظامیة 

  .الصعید الوطنيالذین تم اإلبالغ عنھم على  UOCAVAجمیع الناخبین الخاضعین لقانون 
 

عن طریق ھیئة البرید أكثر الوسائل انتشارا حسب ما تم اإلبالغ عنھ (بما  البریدي من بین الناخبین من أفراد القوات النظامیة كان اإلرسال 
ة)، في حین كانت الوسیلة األكثر شیوعا التي یمثل حوالي نصف بطاقات االقتراع التي تم إرسالھا إلى الناخبین من أفراد القوات النظامی

من بطاقات  ٪70.9تلقى بھا الناخبون المقیمون خارج البالد بطاقات اقتراعھم ھي اإلرسال عن طریق البرید اإللكتروني (بما یمثل 
 االقتراع التي تم إرسالھا إلى المواطنین المقیمین خارج البالد).   

 
والتي أعیدت من قبل الناخبین، وأن أكثر من   UOCAVAبطاقات االقتراع المرسلة بموجب قانون  من ٪98حوالي فرز تم اإلبالغ عن 

من   33000تم اإلبالغ عن تلقي أكثر من  يالوطنالصعید بقلیل من بطاقات االقتراع المعادة ھي فقط التي تم رفضھا.  وعلى  2٪
)، FWAB(ي یستخدمھا الناخبون الذین لم یتلقوا بطاقات اقتراعھم أو تلقوھا متأخرا الت (الكتابیة) البدیلة بطاقات االقتراع الغیابیة الفدرالیة 

طوارئ وذلك في حالة عدم لحاالت الكبطاقة اقتراع احتیاطیة  UOCAVAالناخبین الخاضعین لقانون ھذا النموذج من قبل یجوز تقدیم و
لما  FWABھا.  وقد سمح نظام فرزالنتخابات المحلیین في الوقت المحدد لھا لكي یتم امسؤولي  إلىبطاقة اقتراعھم الرسمیة  وصول
 . 2020 لسنةي االنتخابات العامة أصواتھم ف  فرزیتم بأن  UOCAVAمن الناخبین الخاضعین لقانون   24000 من یقارب
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جمع وتحلیل بیانات لالستطالع حول على نتیجة تعاقد  والتقریر الصادر عن اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات ھإن ھذا 
 Fors Marsh Group .  وقام بتنفیذ ھذا العقد مجموعة فورس مارش، ش.ذ.م.م.2020  لسنةإدارة االنتخابات والتصویت 

LLC أرلینغتون بوالیة فیرجینیا. ، وھي شركة أبحاث مقرھا مدینة 
 

 
 2021تم نشره في أغسطس/آب 

 
 اللجنة األمریكیة للمساعدة في االنتخابات

 200، جناح رقم شمال غرب 3شارع  633

 واشنطن، مقاطعة كولومبیا

www.eac.gov 
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