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ي  
 
يلجنةيمراجعةيي13حبلةيالمدينةيالذييألقبهيالعمدةيبيليديي السيوييوميالخبصي يهيطاب ف اير،يفقديأعربيعنينيتهيتعيي   منيفبر

فةي مراجعةيميثبقيي15.يتتكونياللجنةيمني(Charter Revision Commission)يالميثبق
َّ
يُمكل عضًواييعينهميالعمدة،يوه 

يتحتبجيللمراجعة.ي  
 مدينةينيويوركي كبملهيلتحديديالنقبطيالت 

يهذهيالعملية،يفقديأعلنتياللجنةيأنهبيقبمتي حملةي  
 
ينيويوركيعىليفرصةيللمشبركةيف ومنيأجليضمبنيحصوليجميعيأهبل 

يإجراءيذلك.يعقدتياللجنةيتوعيةيوي  
 
يتبريخه،يحيثيي5مشبركةيعبمةيمتنوعةيونشاةيوسوفيتستمريف جلسبتيعموميةيحت 

يالميثبق.ياستجببيالجمهوريلدعوةياللجنةيلتقديمي ينيويوركيبشأنيكيفيةيتعديليوتحسي   ةيإليأهبل 
استمعتياللجنةيمببشر

يدي يديوالبر يوعىليموقعياللجيشهبدةيطايةيتتضمنيتعليقبتي ارقيمتنوعة،يمثليالبر يووسبئليالتواصلياالجتمبع   
ون  نة.يياإللكب 

،ي اءيوالمهنيي   بيأربعةيمنتديبتيمنبقشةيقضبيبيحيثياستمعتيإليالعروضيالتقديميةيالمقدمةيمنيالخبر
ً
كمبيعقدتياللجنةيأيض

ةيمنيوجه يمجموعةيكبب   راء.يبتيالنظريواآلوأقبمتيالعديديمنيالفعبليبتيالمجتمعيةيللحصوليعىليتعليقبتيالجمهوريمنيبي  

حبتيمنيأعضبءيمنيالعبمةي ةيمنيالتعليقبتيوالمقب  يأجرتهبياللجنةيعنيمجموعةيكبب   
وقديأسفرتيعمليةيالمشبركةيالعبمةيالت 

يووكبالتيالمدينة.يراجعي(Good Government Groups)وأعضبءي يالمنتخبي   يوالمسؤولي   اءيوالمهنيي   يوالخبر ،يوالمحبمي  

يتسلمتهبياللجنةيودرسهبييفريقيالعمليكليالتعليقبت  
يتبريخهيضمنيطمسي الت  عنبية.يجبءتيمعظميالتعليقبتيالمتلقبةيحت 

 نقبطيللسيبسةيالعبمة:ي

 تمويليالحملة 
 يمدينةينيويورك  

 انتخب بتيالمجبلسيالبلديةيف 

 المشبركةيالمدنية 

 المجبلسيالمجتمعية 

 عمليةيتقسيميالمنبطق 

يكليمجبليمنيمجبالتيالسيبسةيالعبمةيالخمسةيهذه،يجنًببيإليجنبيمعينتبئجيالمراجعةي  
يصفيالتقريريشهبدةيالجمهوريف 

حبتيذاتيالصلة،يمثليتوصيبتيفريقيالعمليللخاواتيالتبليةي يأجراهبيفريقيالعمليوتحليليالمقب   
ياالمبدئيةيالت   

يجبيعىليلت 

يعىليعم كب  
يوإثرائه،ياللجنةياتخبذهب.يومنيطالليالب  يكبب  يطلقيحواريمجتمع   

لياللجنةيبهذاياألسلوب،ييتمثليهدفيالتقريريف 

عديالتوصيبتيالمقدمةيمنيفريقي
ُ
يصيبغةيأسئلةيتصويتيتارحيعىليالجمهوريإل داءيالرأييبشأنهب.يت  

وكذايمسبعدةياللجنةيف 

يتقليليدراسةياللجنةيلنقب  
يالسيبسة،يأويتعليقبتالعملي مثب ةيتوصيبتيمبدئيةيوالييتمثليالغرضيمنهبيف   

أوييطيأطرىيف 

يمنيعملياللجنة.ي
ّ
ءيآطريُيحد  

حبتيأويأييشر  مقب 

حبتي حبتيمنيوكبالتيالمدينة.يُيلخصيالتقريريمجموعةيمنتقبةيمنيمقب  بيالعديديمنيالتعليقبتيوالمقب 
ً
كمبيتلقتياللجنةيأيض

جرييعليهبياللجنةيالمزيديمنيالدراسة.ي
ُ
يت  
 وتوصيبتيالوكبلةيوالت 

حبتيأشبرتيإليمجموعةيمنيالموضوعبتياألطرى،يمثليالسالمةيالعبمةيواستغاللي ا،يتسلمتياللجنةيتعليقبتيومقب  ً وأطب 

حبتيمعّينةيلتجرييعليهبياللجنةيالمزيديمنيالدراسة ييتنبولهبيالتقريريدونيإسداءيمقب   
يوالت   

يييييييييييييييييييييييييييييييي.ياألراض 
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ز الموىص بها كت 
 مجاالت التر

 تمويل الحملة 

ايللمسبهمةيوالمتالببتياألطرىي
ً
يتتنبولينظبميتمويليالحملة،يوالذيييفرضيحدود  

يمنيالتعليقبتيالت  تلقتياللجنةيالكثب 

يلمنبصبيالعمدة،يوالمحب يللمرشحي   يالعبم،ييم  بيالتمويليوالمراقبيالمبل 
ً
،يورئيسيالبلديةيومجلسيالمدينة.يكمبييقدميالنظبميأيض

يوالذينييتاوعونيلل امبتيإضبفية.يالعبميللمرشحي   يبرنبمجيالمدينةيويوافقونيعىليقيوديوالب    
 
 مشبركةيف

اءيوالمحبم يمدينةينيويوركي أنهينموذجيُيحتذى.يوعىلييي  يوقديوصفيمعظميالخبر  
 
واألعضبءيمنيالجمهورينظبميتمويليالحملةيف

ييمكني  
حوايالعديديمنيالارقيالت  ةيبشأنيالفسبديالمستمر،يوتفشيه،يواقب  الرغميمنيذلك،يأعربيالمعلقونيعنيمخبوفيطاب 

 بهبيتقويةينظبميتمويليالحملةيمنيأجليمكبفحةيالفسبديوتفشيه.ي

ي كانت بمثابة أوىص فريق ال
ي نظام تمويل الحملة، والتر

ز
عمل بأن تركز اللجنة عىل إصالحات بعض من العنارص الجوهرية ف

، واألعضاء من العامة: حدود المساهمة،  ز ز المنتخبي  اء، والمسؤولي  الموضوع األساسي للتعليقات المتكررة من قبل الختر

ا خال اق العمل بأن تجتذب اللجنة المزيد من مدوصيغة المطابقة العامة، وسقف أموال المطابقة. يوىصي فري ء ت الختر

حات بتقليل حدود المساهمة، وتقوية التمويل  والجماهت   ا بتطوير أحد المقتر
ً
ظهر اهتماًما بالغ

ُ
بشأن هذه المجاالت وأن ت

  من الجمهور، ورفع سقف أموال المناظرة العامة. 

ي مدينة نيويورك انتخابات المجال
ز
يس المحلية ف

ة،يوقدموايالعديديمنيالتعليقبتيالخاية،ي يبشهبداتهمي صورةيكبب  يالمنتخبي   اءيوالمسؤولي   أدلياألعضبءيمنيالجمهوريوالخبر

يالمدينة.يمنيالمخبوفي  
يإدارةياالنتخب بتيف  يالحبجةيإليزيبدةيمشبركةيالنبطبي  يبشأنيكيفيةيتحسي   يه  تيبشكليكبب  يأثب   

 .يالت 

حبتيبتاويري ،يقدميالبعضيمقب 
ً
يبوجهيعبميضمنيثالثيفئبت.يأوال حبتيبشأنيمواجهةيضعفيمشبركةيالنبطبي   جبءتيالمقب 

حبتي بعت يعمليبتيالتسجيليومقب   
اتيف  ضيإليزيبدةيالبعيبيدعمبديالتصويتيالُمبكر.يثبنًيب،يإدارةياالنتخب بت،يمثليإجراءيتغب 

يمتالببتيتأهليالنبطبيأويمنيطالليالجهوديالراميةيإلييالوصوليإليالتصويتيسواءإمكبنيةي  
ةيف  اتيمببشر منيطالليإجراءيتغيب 

يتواجهيال  
طرىيمنيطالليزيبدةيطدمبتيأليايياةمهبجرينيوالفئبتيالسكبنيةيالبسإزالةيالعوائقيالملموسةيأمبميالتصويتيالت 

ينيويوركيالجدديمسبعدةيالنبطب حبتيالمقدمةيلتشجيعيأهبل  يمنيالمقب  ،يوالكثب  يالنبطبي   ب،يمواجهةيقلةيالمشبركةيبي  
ً
.يثبلث

يأحديأنظمةيالتصويتيذاتيا  
 رتبةيلتسجيليتفضيالتيالنبطبي صورةيأفضل.يمالطتيبراتياليعىليالتصويت،يمثليتبت 

ي أنيتجتذبياللجنةيالمزيديمنيالت يكليفئةيمنيهذهيالفئبت،ينالحظيأني بلرغميمنيأنيفريقيالعملييوض   
حبتيف  عليقبتيوالمقب 

يالمدينةيمنصوصيعليهبييايهذ  
يمنيتفبصيليكيفيةيإجراءياالنتخب بتيف  اإلجراءييتالبيدراسةيعدةيعواملي عنبية.يونظًرايألنيالكثب 

يقبنونيالوالية،يودستوريالوالية،يفإنيإصالحيإدارةياالنتخب بتيالبلديةيقدييؤدييإليظهورينظ  
واليةيبميمتشعبيالنتخب بتيالف 

يمخبوفيتشغيليةيوقبنونيةيمحتملة.ي واالنتخب بتيالمحلية،يممبييثب 
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:ي  
حةيالت  يفريقيالعملي أنيتركزياللجنةيعىلياإلصالحبتيالمقب   يوض 

 يالمحددةيللمدينة،يمثلياالستخداميالمحتمليألحديأنظمةي براتيالتصويتيذاتياالطتيتتنبوليعنبرصيالنظبمياالنتخبنر 

يجميعيأرجبءيالمدينة؛يو  
 
اياالنتخب بتيالتمهيديةيللمنبصبيف

ً
ياالنتخب بتيالتمهيديةيالمحلية،يوتحديد  

 
 الُمرتبةيف

 ينيويوركيمثل،يتقويةيوتوسيعيطدمبتيالمسبعدةياللغوية.يأنيتستجيبيللمتالببتيالمحدد  ةيألهبل 

ي ذات الوقت، يوىصي فريق العمل بأن تجتذب ال
ز
ان فرس عما إذا كلجنة المزيد من المدخالت بشأن السؤال الذي يستوف

 من عملية مراجعة ميثاق المدينة. ومن  يمكن تحقيق طرق
ً
أخرى أفضل لزيادة مشاركة الناخب عىل مستوى الوالية، بدال

ا بأن تدرس اللجنة اإلصالحات ال
ً
شجع أجل مواجهة انخفاض معدالت مشاركة الناخب، يوىصي فريق العمل أيض

ُ
ي ت

تر

ي القسم التالي من التقرير. 
ز
  المشاركة المدنية، كما هو مطروح ف

 

يالمشاركة المدنية 

بيشبئًعبيبشأنيحب
ً
يقلق ياللجنة يتلقتهب  

يمنيالتعليقبتيالت  يأظهرتيالكثب  يالمشبركة يالمدينة،لة  
يف  ميالمدنية

َ
مدىينشبطيي،ومنيث

حواي ياقب  ةيومتنوعة،يإاليأنيالمعلقي   عديجهوديالمدينةيالمبذولةيحبلًيبيلتشجيعيمشبركةيمواطنيهبيكثب 
ُ
الديموقراطيةيالمحليةيلدينب.يت

بييمكنيللمدينةيمنيطاللهبيتدعيميهذهيالجهوديواالستخدامياألمثليألعظميمواردهبي
ً
يي-يمواطنوههبيوهميي-طرق منيأجليتحسي  

يالمدينة.ي  
 وظبئفيالحكومةيالمحليةيوجودةيالحيبةيف 

ي يحبلًيب؛ يالمبذولة يالمدينة يلتنسيقيجهود يآلية يإنشبء يللجنة ييتكرريتقديمهب  
حبتيالت  تشجيعيويتضمنتيالموضوعبتيوالمقب 

يالحيبةيالمدنيةيللمدينة؛ي  
ييقوميعتشجيعيالمشبويالمشبركةيالمدنيةيكفرصيمتواصلةيللمشبركةيالمنتظمةيف   

ليهبيالمجتمعيركةيالت 

يبشأنيفرصيالمشبركة.ي يطرقيإ الغيالجمبهب   والمرتباةي هيثقبفًيب؛يوتحسي  

اك مواطنيها، مثل احتمالية إنشاء   يوىصي فريق العمل بأن تجري اللجنة المزيد من الدراسة لطرق تقوية جهود المدينة إلشر

ا بالمسؤولية عن هذا ا
ً
لغرض. يوىصي فريق العمل بأن تسىع اللجنة إل الحصول عىل كيان أو مكتب جديد يضطلع تحديد

 مزيد من المدخالت بشأن األسئلة التالية: 

ي هذا المجال،  . 1
ز
ي تبذلها المدينة حالًيا ف

كيف يستطيع هذا الكيان أو المكتب تدعيم أو تكميل أو تنسيق الجهود التر

 مثل مبادرة "نيويورك الديمقراطية" الُمعلنة مؤخًرا؛

يستطيع هذا الكيان أو المكتب تسهيل توسع وضع موازنة بصورة تشاركية أثناء العمل ضمن قيود كيف  . 2

 تشغيلية وقانونية؛

ي أن يوجد بهما  . 3
 هذا الكيان أو المكتب؛ و هو المكان الذي ينبىعز

4 .  
ً
  ما إذا كان هذا الكيان أو المكتب يمتلك هيكال

ً
 آخر  مستقال

ً
، أو هيكال ي . أو غت  حزبر



 التقرير التمهيدي لفريق العمل  عة الميثاقلجنة مراج
 

 تابع، موجز تنفيذي

 

 المجالس المجتمعية 

يعنياهتمبمهميالببلغي أنيتكونيالمجبلسيالمجتمعيةيالتب عةيللمدينةي يالمنتخبي   اءيوالمسؤولي   أعربياألعضبءيمنيالعبمةيوالخبر

يتمثيلهبيلتلكيالمجتمعبت.ي بلرغميمنيأنيي-ي59والببلغةيي-  
 
يف يأكبر يتمثلهبيوأنيتتمتعيبتأثب   

يعنيالمجتمعبتيالت  ةي صورةيأكبر ُمعبر

يأنيالمجبلسيالمجتمعيةيغ  
 
يتتكرريإثبرتهبيتمثلتيف  

يهذايالمجبل،يإاليأنيالمخبوفيالت   
 
يمنيالتعليقبتيف ياللجنةيتلقتيالكثب  يب 

يمركزيةيومتسقة؛يواليتمتلكيالموارديالمالئمة.يي،يسواءمتنوعةي مبيفيهيالكفبية  ديموغرافًيبيأويأيديولوجًيب؛يوتفتقريإليعمليةيتعيي  

 : حات لما يىلي  واستجابة لتلك المخاوف، يوىصي فريق العمل بأن تدرس اللجنة مقتر

 فرض حدود زمنية ألعضاء المجلس المجتمىعي كوسيلة لزيادة التنوع؛ . 1

ز الحالية وتحسينها؛وضع معايت  لعملية  . 2  التعيي 

ي؛ . 3 ي سياق التخطيط الحضز
ز
ي وموارد جديدة للمجالس المجتمعية، وخصوًصا ف

ز
 تقديم دعم إضاف

ي تخدمها  .ي4
 . تطوير طرق أخرى لضمان أن تكون المجالس المجتمعية ممثلة للمجتمعات التر

 

 عملية التقسيم إل مناطق 

يلجنةيمؤلفةيمني يسنوات،ييجبيعىليالعمدةيومجلسيالمدينةيتعيي   عضًوايلتقسميالمنبطقيمنيي15 عديكليتعداديلكليعشر

جرىيالخاة
ُ
يتارأيعىليالسكبن.يسوفيت  

اتيالت  يميالتبليةيلتقسيأجليرسميطاوطيمناقةيمجلسيالمدينةيإلضبفةيالتغيب 

يالعبمي  
يتميمنيطاللهبيرسمي2023المنبطقيف   

حبتيمتعلقةي بلعمليةيوالت  ،يوقدياستمعتياللجنةيإليمجموعةيمتنوعةيمنيالمقب 

 طاوطيالمناقة.ي

يعنيقلقهمي خصوصيأنيعمليةي يعمليةيالمشبركةيالعبمة.يأعربي عضيالمعلقي    
ظهريالعديديمنيالموضوعبتيالرئيسيةيف 

زالتيتواصليإعابءيالواجبيللقوةيالتصويتيةيلمجموعبتياألقليبتيالعرقيةيواإلثنية،ي عديأنيأ التيالمحكمةييمبيتقسيميالدوائري

ي  
اتيالتصويتيةيف  يكبنتيتسعيلضمبنيأاليتمتلكيالتغيب   

مقبطعبتيمعينةينّيةييالعليبيآليةيالترصي    حيالمسبقيلوزارةيالعدل،يوالت 

ية ًيب.يوأكديالبعضيعىليأهيتميب   ا،يوأثًرايتمب   ً .يوأطب  اتيعىليعمليةيالتعيي   حوايتغيب 
ميةياستقالليةيلجنةيتقسيميالمنبطقيواقب 

يالعبمي  
 .ي2020أعربيالمعلقونيعنيقلقهميحيبلينزاهةيالتعداديالقبدميف 

اتيالقبنونيةيوالعمليةي اتيتارأيعىليعمليةيتقسيميالمنبطقيسوفيتستلزميمراجعةيحثيثةيللتأثب  ُيدركيفريقيالعمليأنيأييتغيب 

اءيوأصحببيالمصوي اتيعىليالسيبسةيلهذهياإلصالحبت،يمنيطالليالمزيديمنيالمدطالتيوالتحليالتيمنيالخبر .يعالوةيلحةالتأثب 

يييعىليذلك،ييجبيأنيتحتوي يالمدينةيعىليتقييميلكيفيةيتأثب   
اتيمحتملةيلعمليةيتقسيميالمنبطقيف  أييدراسةيألييتغيب 

يفريقي اتيعىليالعمليةي بلكبمل.ييوض  ياالتغيب  حبتيفيمبيتقديميالمزيديمنيالتعليقبتيوالمقإليلعملي أنيتدعوياللجنةيالجمبهب  ب 

 يتعلقيبهذايالمجبليالمهميوالمعقد.ي



 التقرير التمهيدي لفريق العمل  عة الميثاقلجنة مراج
 

 تابع، موجز تنفيذي 

ي االعتبار، يوىصي فريق العمل بمواصلة دراسة ثالثة مجاالت لعملية تقسيم المناطق: 
ز
 بأخذ ذلك ف

ات عملية  . 1 ي القوة التصويتية لمجموعات األقليات العرقية واإلثنية، إجراءات لمواجهة تأثت 
ز
تقسيم المناطق ف

ات أخرى تعكس  حة من قبل خبت  مستقل، أو تغيت 
مثل تقديم مراجعة إضافية وتحليالت للحدود المقتر

 أهداف السياسة العامة المهمة النابعة من قانون حقوق التصويت وعملية التضي    ح المسبق لوزارة العدل؛

ز إجرا  . 2 ات عىل هيكل لجنة تقسيم المناطق من أجل تشجيع استقالليتها وتقليل تأثت  المسؤولي  ء تغيت 

؛ و ز ات المحتملة عىل عملية التعيي  ي ذلك التغيت 
ز
، بما ف ز  المنتخبي 

ي عملية تقسيم المناطق.  . 3
ز
ي ف

ي حال جاء التعداد أقل من الحقيقر
ز
ات السلبية ف اتيجيات لمواجهة التأثت 

       استر

 


