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ملخص تنفيذي
ن لجنة  اير 2018، عن نيته تعي�ي ي خطاب حالة المدينة الذي ألقاه بتاريخ 13 فتب

أعلن عمدة نيويورك بيل دي بالزيو، �ن
اليس رئيًسا للجنة، كما  ار أوجوستو بتي ن ي ع�ش من إبريل من هذا العام، اختار العمدة ستي

ي الثا�ن
لمراجعة الميثاق. و�ن

ي 
اختار 14 شخصية بارزة ومن خلفيات متنوعة لعضوية اللجنة. توجد الستي الذاتية المهنية لرئيس اللجنة وأعضائها �ن

. ي
مقدمة التقرير النها�ئ

ي عملية 
ن �ن اضطلعت لجنة مراجعة الميثاق بمراجعة ميثاق مدينة نيويورك بالكامل، وطلب مساهمة المواطن�ي

المراجعة، وإصدار تقرير يوجز النتائج والتوصيات لتعديل الميثاق أو مراجعته. ولتنفيذ هذه المهام، سعت اللجنة 
ي عملية التوعية 

ي أحياء مدينة نيويورك الخمسة للمشاركة بفعالية �ن
إىل توفتي الفرص للسكان من مختلف المجتمعات �ن

ة من الملحوظات والئفكار  والمشاركة العامة. وكان سكان مدينة نيويورك عىل قدر الحدث؛ فقد قدموا مجموعة كبتي
لتدرسها اللجنة. 

ي عقد مجموعة أوىل من جلسات 
ي التاسع ع�ش من إبريل، وبعدها بدأت اللجنة �ن

ي لها �ن
عقدت اللجنة أول اجتماع عل�ن

ي 
ي خصصت اللجنة جلسة واحدة من بينها لكل حي من أحياء المدينة الخمسة. كما بدأت اللجنة �ن

الستماع العامة ال��
يد العادي، والهاتف، ومنصات التواصل  ، والتب ي

و�ن لكت� يد الإ تلقي الكثتي من المالحظات بالعديد من اللغات وعتب التب
الجتماعي، وعتب موقع اللجنة. التقى أعضاء اللجنة مع ممثىلي مختلف المنظمات، ومجموعات المحاماة، ومجموعات 

، وأعضاء اللجان السابقة. ن ، والمفوض�ي ن ن المنتخب�ي الحكم الرشيد، والدوائر الحكومية، والمسؤول�ي

وكانت معظم التعليقات بشأن خمسة مجالت عامة، وهي: انتخابات البلدية، وتمويل الحمالت، والمشاركة المدنية، 
ي 31 مايو قراًرا بتوجيه 

ي اجتماعها المنعقد �ن
والمجالس المجتمعية، وعملية تقسيم المناطق. لذا، اتخذت اللجنة �ن

ن بشأن  اء والمتخصص�ي طاقم عمل اللجنة لوضع خطط لتنظيم لقاءات موضوعية لالستماع إىل وجهات نظر الختب
ي الرابع ع�ش من 

ي ع�ش من يونيو حول التصويت والنتخابات، ولقاء �ن
ي الثا�ن

مواضيع محددة. ُعقد لقاء موضوعي �ن
 ، ي

ي التاسع ع�ش من يونيو حول المجالس المجتمعية واستخدام الئرا�ن
يونيو حول تمويل الحمالت النتخابية، ولقاء �ن

ين من يونيو حول المشاركة المدنية وتقسيم المناطق.  ي الحادي والع�ش
ولقاء �ن

ي أماكن تواجدهم. حيث 
كما عقد أعضاء اللجنة وطاقم عملها فعاليات مختلفة للوصول إىل سكان مدينة نيويورك �ن

ي مكتبة 
ن �ن عقد أعضاء اللجنة جلسات استماع مع طالب مدرسة Bay Ridge’s .P.S. 264، ومع مجموعة من المواطن�ي

ي فعالية استضافها كلٌّ من تحالف قدامي 
ن �ن ي جاكسون هايتس، ومع ما يقرب من مئة فرد من قدامى المحارب�ي

ن �ن كويتن
ي 

ن �ن ي مدينة نيويورك، ومع مجموعة من المواطن�ي
طفاء �ن دارة الإ ي نيويورك ومنظمة الفيلق الئمريكي التابع لإ

ن �ن المحارب�ي
.GrowNYC مقر جراند أرمي بالزا جرين ماركت التابع لمنظمة

بعد هذه المجموعة الئوىل من جلسات الستماع واللقاءات والفعاليات، أصدر طاقم عمل اللجنة تقرير طاقم عمل 
ي درستها اللجنة، وهي: تمويل الحمالت 

ي يوم 17 يوليو. ركز التقرير عىل الئمور ال��
اللجنة الئوىلي للعام 2018 وذلك �ن

النتخابية، وانتخابات البلدية، والمشاركة المدنية، والمجالس المجتمعية، وعملية تقسيم المناطق، وكذلك المواضيع 
ي 

ي أثارها الجمهور ما عدا الئمور ال��
ها من المواضيع ال�� ي أثارتها الدوائر الحكومية، بالإضافة إىل غتي

احات ال�� والقت�
ورة حفظها للنظر فيها مستقباًل. بعد ذلك، ُعقدت سلسلة من جلسات الستماع العامة  أو� طاقم عمل اللجنة ب�ن

ن بشأن  ي كل حي من أحياء المدينة، لالستماع لتعليقات المواطن�ي
ي بلغ عددها خمس جلسات، حيث عقدت جلسة �ن

ال��
ك به أكتش  ي لقاء عن بعد من مقر البلدية اشت�

ن �ن التقرير. كما استمع طاقم عمل اللجنة وأعضاؤها لتعليقات المواطن�ي
ن حول  ن المجتمع�ي ، والمواطن�ي ي حوار مجتمعي عىل منصة تويت�

ن �ن ن المشارك�ي من 4000 مستمع، ولتعليقات المواطن�ي

ملخص تنفيذي



3

ي سانت جورج جرين ماركت بجزيرة ستاتن. إضافًة إىل ذلك، عقد طاقم عمل اللجنة وأعضاؤها 
طاولة اللجنة كذلك �ن

نامج الصيفي لتوظيف الطالب بمدينة نيويورك لالستماع إىل مالحظاتهم.  ي التب
ن �ن دائرة مستديرة مع الطالب المشارك�ي

، وأسئلة  ي
عداد تقرير نها�ئ ي الرابع ع�ش من أغسطس، اتخذت اللجنة قراًرا بتوجيه طاقم العمل لإ

ي اجتماعها المنعقد �ن
�ن

ي تركز عىل تمويل الحمالت، والمشاركة المدنية، والمجالس 
حات ال�� اع وملخصات تسلط الضوء عىل المقت� حول القت�

حات من قبل لجنة مراجعة الميثاق  ي المزيد من المقت�
المجتمعية، وسهولة التواصل اللغوي، وكذلك التوصية بالنظر �ن

ي المستقبل.
يعية �ن أو أي جهة ت�ش

ي ستقدم لتصويت 
حات، أعلنت اللجنة عن تعديالت الميثاق ال�� وبعد إجراء مراجعة دقيقة ودراسة سجل المقت�

. يمكن العثور عىل مزيد من التفاصيل  ي نوفمتب من عام 2018 وهي كما يىلي
ي انتخابات عامة تُجرى �ن

ن عليها �ن الناخب�ي
ي أيًضا.

ي التقرير النها�ئ
اع، و�ن ي ستكون مرفقة مع أسئلة القت�

ي الملخصات ال��
حة �ن حول التعديالت المقت�

تمويل الحملة

ي ترتبط بالمساهمات 
ي المدينة لمعالجة مفاهيم الفساد المستمرة ال��

ح اللجنة تعديل نظام تمويل الحمالت �ن تقت�
ة وخلق  ن الحمالت النتخابية للوصول إىل الجهات المانحة الصغتي ي الحمالت النتخابية وزيادة تحفتي

الضخمة �ن
دارة أنواع مختلفة من الحمالت النتخابية دون الحاجة إىل العتماد عىل الجهات  ن لإ المزيد من الفرص للمرشح�ي

ة.  المانحة الكبتي

: قرارها، تكون التعديالت كما يىلي ن لإ ي حالة تصويت الناخب�ي
�ن

. سيتم تخفيض الحد القىص  ي المدينة بشكل كب�ي
ي انتخابات المناصب الحكومية �ف

عات �ف خفض سقف الت�ب
ي برنامج المدينة للتمويل 

ي الذي يختار المشاركة �ن للمبلغ الإجماىلي الذي يجوز للمرشح المشارك )أي المرشح النتخا�ب
ع الواحد بحيث يتم تخفيضه من 5,100 دولر إىل 2,000 دولر بالنسبة  ي كل دورة انتخابية من المتتب

العام( قبوله �ن
ن لمنصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي ومن 3,950 دولًرا إىل 1,500 دولر بالنسبة  للمرشح�ي

ن لعضوية مجلس المدينة.  ن عىل منصب رئيس الحي ومن 2,850 دولر إىل 1,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي للمرشح�ي
ي الذي يختار المشاركة  سيتم تخفيض الحد القىص للمبلغ الإجماىلي الذي يجوز للمرشح المشارك )أي المرشح النتخا�ب

ع الواحد بحيث يتم تخفيضه من 5,100  ي كل دورة انتخابية من المتتب
ي برنامج المدينة للتمويل العام( قبوله �ن

�ن
ن لمنصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي ومن 3,950 دولًرا  دولر إىل 2,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي

ن  ن عىل منصب رئيس الحي ومن 2,850 دولر إىل 1,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي إىل 1,500 دولر بالنسبة للمرشح�ي
لعضوية مجلس المدينة. 

ي برنامج التمويل العام للمدينة. 
ف �ف ف المشارك�ي تعزيز برنامج الأموال المتناسبة للتمويل العام للمرشح�ي

ي تؤهلهم 
ي برنامج التمويل العام، الذين يستوفون بعض الحدود ال��

ن �ن ن المشارك�ي ، يحق للمرشح�ي ي الوقت الحاىلي
�ن

لذلك، الحصول عىل أموال متناسبة من التمويل العام بمعدل 6 دولرات من التمويل العام نظتي كل دولر واحد 
يد التعديالت الجديدة  ن ع. ست� ي يمكن تناسبها وي�ي هذا عىل مبلغ 175 دولًرا بحد أقىص لكل متتب

عات ال�� من التتب
عات الخاصة  ح إدخالها عىل الميثاق قيمة النسبة إىل 8 دولرات من الئموال العامة نظتي كل دولر واحد من التتب المقت�

ن عىل المناصب  ع بالنسبة للمرشح�ي ي يمكن تناسبها، وي�ي هذا عىل مبلغ 250 دولًرا بحد أقىص لكل متتب
ال��

ن لرئاسة الحي أو عضوية مجلس  ع بالنسبة للمرشح�ي ي المدينة وعىل مبلغ 175 دولًرا بحد أقىص لكل متتب
الحكومية �ن

ن لمناصب العمدة أو المراقب الماىلي أو  ن عىل المرشح�ي ي يتع�ي
المدينة. ستخفض التعديالت كذلك سقف المتطلبات ال��

المحامي العام استيفاؤها للحصول عىل أموال متناسبة من التمويل العام.
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يد التعديل  ن ف الحصول عليه من الأموال العامة المتناسبة. ستي جمالي الذي يمكن للمرشح�ي زيادة المبلغ الإ
ي 

ح الحد الئقىص للمبلغ الإجماىلي الذي يمكن للمرشح المشارك الحصول عليه من الئموال العامة المتناسبة، �ن المقت�
نفاق المخصص للمنصب الذي ينافس عليه هذا المرشح.  كل عملية انتخابية، من 55٪ إىل 75٪ من حد الإ

ي وقت مبكر من العام الذي تجرى فيه النتخابات. 
ف بالحصول عىل الأموال العامة المتناسبة �ف السماح للمرشح�ي

، يحصل المرشحون المشاركون الذين يستوفون الحدود المؤهلة للحصول عىل الئموال  بموجب القانون الحاىلي
ي شهر يونيو من العام الذي تجرى فيه 

ة أولية من الئموال العامة �ن العامة )»المرشحون المؤهلون«( عىل دفعة صغتي
ن عىل تقديم اللتماسات  النتخابات. ل يتم رصف معظم المبلغ المستحق من الئموال العامة إل بعد مرور أسبوع�ي
ي أوائل أغسطس من العام الذي تجرى فيه النتخابات أي قبل خمسة 

، ويكون هذا عادة �ن اع الرئيسي الخاصة بالقت�
ن بتلقي جزأين من الئموال  ن المؤهل�ي حة للمرشح�ي إىل ستة أسابيع من النتخابات التمهيدية. ستسمح التعديالت المقت�

ي يونيو 
ضافة إىل أجزاء أخرى �ن اير وإبريل من العام الذي تجرى فيه النتخابات، بالإ ي شهري فتب

العامة المتناسبة �ن
ة ما قبل  ي الفت�

حة الحدود الموضوعة لل�ف من هذه الئموال �ن وأغسطس وبعد ذلك. وستلغي هذه التعديالت المقت�
، للحصول عىل جزء من الئموال العامة قبل شهر أغسطس  ن ن المؤهل�ي ن عىل المرشح�ي شهر أغسطس. ومع ذلك، يتع�ي

من العام الذي تُجرى فيه النتخابات، أن يثبتوا حاجتهم لهذه الئموال، وإثبات أن لديهم خصًما يمكنه المنافسة، أو 
ي انتخابات مفتوحة.

أنهم يتنافسون ضد خصم محدد �ن

ي ستقدم لتصويت 
حات، أعلنت اللجنة عن تعديالت الميثاق ال�� وبعد إجراء مراجعة دقيقة ودراسة سجل المقت�

. يمكن العثور عىل مزيد من التفاصيل  ي نوفمتب من عام 2018 وهي كما يىلي
ي انتخابات عامة تُجرى �ن

ن عليها �ن الناخب�ي
ي أيًضا.

ي التقرير النها�ئ
اع، و�ن ي ستكون مرفقة مع أسئلة القت�

ي الملخصات ال��
حة �ن حول التعديالت المقت�

المشاركة المدنية

ح اللجنة إنشاء لجنة المشاركة المدنية، وهي كيان جديد ينص عليه الميثاق لتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز  تقت�
ي 

ن العمدة ثمانية أعضاء، بما �ن ي مدينة نيويورك. تتألف لجنة المشاركة المدنية من 15 عضًوا: يع�ي
الديمقراطية �ن

ن  ؛ ويع�ي ي أكتب حزب سياسي
ذلك عضو واحد عىل الئقل من أكتب الئحزاب السياسية، وعضو واحد عىل الئقل من ثا�ن

ن الئعضاء الذين  ن رئيس كل حي عضًوا واحًدا. يختار العمدة رئيًسا للجنة من ب�ي رئيس مجلس المدينة عضوين ويع�ي
قام بتعيينهم ويتوىل هذا الرئيس أيًضا منصب المدير التنفيذي للجنة، ويضطلع بتنظيم أعمال اللجنة واختيار 

طاقم عملها.

سيتم تفويض لجنة المشاركة المدنية وتوجيهها لتنفيذ برنامج وضع موازنة تشاركي عىل مستوى المدينة يطلقه العمدة، 
اع  ي مراكز القت�

ن �ن ن فوري�ي جم�ي ي 1 يوليو 2020، وإطالق برنامج لتوفتي مت�
ي موعد أقصاه بداية السنة المالية للمدينة �ن

�ن
ن  ي عام 2020 ودعم المنظمات والمؤسسات المدنية والقادة المدني�ي

ي النتخابات العامة �ن
بمدينة نيويورك وتفعيله �ن

ن العام والخاص ومشاركتهم تنفيذ جهود المشاركة المدنية ووضع احتياجات اللغة لسكان نيويورك ذوي  ي القطاع�ي
�ن

اكات مع الدوائر الحكومية  ي العتبار عند وضع وتنفيذ خدماتها وإبرام �ش
ية �ن ن نجلتي ي اللغة الإ

الكفاءة المحدودة �ن
ي تعزيز مبادرات المشاركة 

ن وسهولة حصولهم عىل الخدمات الحكومية ومساعدتهم �ن بالمدينة لزيادة وعي المواطن�ي
اتيجيات لزيادة الوعي العام حول فرص المشاركة المدنية.  المدنية ووضع إست�
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ن صالحيات  ة بالئمر من ب�ي يحق للعمدة أن ينقل للجنة، بموجب أمر تنفيذي، أية صالحيات وواجبات ذات صلة مبا�ش
ن العمدة رئيسها. وواجبات مكتب العمدة أو أي دائرة يع�ي

انية التشاركية، والمساعدات  ن ن عىل لجنة المشاركة المدنية تقديم تقرير سنوي حول عملية وضع المتي اً، سيتع�ي أختي
اع، وحول أية معلومات أخرى تراها اللجنة ذات صلة. ي مواقع القت�

اللغوية المقدمة �ن

ت�ي هذه التعديالت اعتباراً من 1 إبريل 2019.

المجالس المجتمعية

ي جعل المجالس المجتمعية أكتش انعكاًسا للمجتمعات 
ح اللجنة إدخال التعديالت التالية عىل الميثاق للمساعدة �ن تقت�

ي هذا التمثيل:
ي تمثلها وأكتش فعالية �ن

ال��

ي ينتهي فيه عمل أعضاء مجلس إدارة 
ح اللجنة وضع حد زم�ن تحديد مدة تولي منصب عضوية اللجنة. تقت�

ن ولعدد ل محدود من المرات، وذلك بغرض منح الفرصة  المجتمعية؛ حيث تصل مدة توليهم هذا المنصب عام�ي
ن أو المعاد  ي كافة المجالس المجتمعية. سيتم تحديد مدة توىلي المنصب لالئعضاء المعين�ي

لئصوات وقادة جدد �ن
ن الئعضاء  . ومع ذلك، يمكن إعادة تعي�ي ن ة منها سنت�ي ات تكون الفت� ي 1 إبريل 2019 أو بعد ذلك بأربع فت�

تعيينهم �ن
ن وذلك للحيلولة دون حدوث تغيتي  ات متتالية تبلغ الواحدة منها عام�ي ي 1 إبريل 2020 لخمس فت�

الذين تم تعيينهم �ن
ن 2027 و2028. بعد ذلك، سيتم تحديد مدة توىلي المنصب  ي العام�ي

ي أعضاء المجلس المجتمعية �ن
كبتي ومفاجئ �ن

. ل يتم تطبيق هذه  ن ة منها سنت�ي ات تكون الفت� ن أو المعاد تعيينهم بعد 1 إبريل 2020 بأربع فت� لالئعضاء المعين�ي
ي يتوىل فيها الئعضاء المنصب قبل 1 إبريل 2019 

ات ال�� الحدود الزمنية بأثر رجعي، ولذا فإنه لن يتم احتساب الفت�
ن الئعضاء الذين وصلوا  ي هذه التواريخ. ل يجوز منع إعادة تعي�ي

أو 1 إبريل 2020 عند تطبيق قرارات الحدود الزمنية �ن
ة واحدة كاملة.  ي حالة توليهم المنصب لفت�

ن المتتالية �ن الحد الئقىص من مرات التعي�ي

ن  ي عملية تعي�ي
ح اللجنة العديد من التعديالت بغرض فرض المزيد من التساق والشفافية �ن . تقت� ف عملية التعي�ي

حة من رؤساء الئحياء  ي التعيينات. سوف تتطلب التعديالت المقت�
ي المجالس المجتمعية وتشجيع التنوع �ن

الئعضاء �ن
السعي لختيار أعضاء المجالس المجتمعية من خلفيات متنوعة وإتاحة طلبات التقديم للعضوية عىل مواقع رئاسة 

حات متطلبات جديدة تتعلق بطلبات التقديم وإعداد التقارير المتعلقة بهذه التعيينات ويشتمل  الئحياء. تضيف المقت�
ن والختيار.  ذلك عىل تقرير سنوي يكشف المعلومات المتعلقة بالعضوية وعملية التعي�ي

ي حال وافق الناخبون عىل إنشائها، لتوفتي موارد 
ح اللجنة أن تسعى لجنة المشاركة المدنية، �ن زيادة الموارد. تقت�

ي والمساعدة اللغوية،  ي التخطيط الح�ن
ن �ن ي ذلك موارد الوصول إىل المتخصص�ي

إضافية للمجالس المجتمعية، بما �ن
ي ينص عليها الميثاق بفعالية. 

ن المجالس المجتمعية من الوفاء بمسؤولياتها ال�� وذلك لتمك�ي

ي 1 يناير 2019. فيما تدخل التعديالت 
ن النفاذ �ن ن حتي تدخل التعديالت المتعلقة بالحدود الزمنية وعملية التعي�ي

ن التنفيذ اعتباًرا من 1 أبريل 2019، وكل هذا يتوقف عىل  ي تقدمها لجنة المشاركة المدنية حتي
المتعلقة بالموارد ال��

ن عىل التعديالت المعنية بالمجالس المجتمعية ولجنة المشاركة المدنية.  موافقة الناخب�ي

ملخص تنفيذي
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قضايا للدراسة المستقبلية

عملية تقسيم المناطق

ن بشأن عملية تقسيم المناطق. بعد كل تعداد لكل ع�ش سنوات، يجب  ًا من تعليقات المواطن�ي تلقت اللجنة عدًدا كبتي
ن لجنة مؤلفة من 15 عضًوا لتقسم المناطق من أجل رسم خطوط منطقة مجلس  عىل العمدة ومجلس المدينة تعي�ي
ي العام 2023، وقد 

ي تطرأ عىل السكان. سوف تُجرى الخطة التالية لتقسيم المناطق �ن
ات ال�� ضافة التغيتي المدينة لإ

ي تم من خاللها رسم خطوط المنطقة. يمكن 
حات متعلقة بالعملية وال�� استمعت اللجنة إىل مجموعة متنوعة من المقت�

ن أعضاء لجنة تقسيم  حات إىل أربعة محاور، وهي: 1) تعزيز الستقالل والتنوع السياسي عند تعي�ي تصنيف هذه المقت�
ي المدينة بعد إلغاء آلية الحصول عىل 

المناطق. 2) ضمان الشفافية والمشاركة العامة. 3) حماية مجتمعات الئقليات �ن
ت�يح مسبق للتصويت من قانون حق التصويت. 4) مواجهة ما يحتمل حدوثه من تسجيل أعداد أقل من الئعداد 

ي تعداد الوليات المتحدة لعام 2020. 
الحقيقة �ن

حات  استمعت اللجنة إىل أدلة مقنعة بأن هذه الئمور تحتاج إىل تدخل عاجل. ومع ذلك، وبعد دراسة متأنية لمقت�
ن المذكورة أعاله، قررت اللجنة أنه يلزم إجراء مزيد من البحوث وعمليات التوعية والتحليل قبل التوصية  المواطن�ي
ي هذه العملية، تو�ي اللجنة 

ي وردت �ن
. وبالنظر إىل الئدلة المقدمة ال�� ن حات إىل الناخب�ي بتقديم أي من هذه المقت�

ن تعديل يقصد به تفعيل عملية تقسيم عادلة  اللجان المقبلة عىل تناول تحليل هذا الموضوع ح�� يُقدم للناخب�ي
ي من شأنها إرضاء جميع سكان نيويورك.

ومستقلة للمناطق وال��

اع التفضيلي التصويت باالق�ت

ن  ن والمسؤول�ي ن بشأن عملية تقسيم المناطق. حث العديد من المواطن�ي ًا من تعليقات المواطن�ي تلقت اللجنة عدًدا كبتي
اع التفضيىلي )وهي  ي إدخال تعديل عىل الميثاق لتفعيل عملية التصويت بالقت�

ي المدينة اللجنة عىل النظر �ن
ن �ن المنتخب�ي

ن حسب ترتيب الئفضلية  ن باختيار عدة مرشح�ي ي«( وهو ما يسمح فيه للناخب�ي اع التخيتي ما يطلق عليها أيًضا اسم »القت�
الذي يراه الناخب. 

حات، رأت اللجنة أنه يلزم إجراء مزيد من البحوث وعمليات التوعية والتحليل قبل  بعد دراسة متأنية لهذه المقت�
ي المستقبل 

. تو�ي اللجنة بأن تقوم لجنة مراجعة الميثاق �ن ن حات إىل الناخب�ي التوصية بتقديم أي من هذه المقت�
ي النظام 

حات حول التمثيل �ن ي تطرحها هذه المقت�
يعية أخرى بدراسة الئمور المهمة والمعقدة ال�� أو أي هيئة ت�ش

يعات لمعالجة  ن للتصويت عليها مستقباًل أو سن ت�ش حات للناخب�ي الديمقراطي المحىلي الخاص بنا ودراسة تقديم مقت�
هذه الئمور. 

تحديث االنتخابات

ي 
ن �ن ، ترى اللجنة أنه توجد طريقة مهمة لزيادة نسبة إقبال الناخب�ي ن ن والمواطن�ي اء والمحام�ي استناًدا إىل مالحظات الختب
ة عىل المشاركة.  ي تفرض عوائق كبتي

ي الولية وال��
ن النتخابات الرجعية �ن ي إصالح قوان�ي

المدينة وتتمثل هذه الطريقة �ن
ي دون عذر وتسجيل  اع الغيا�ب ي والقت�

و�ن لكت� ن الإ يعات الولية المعنية بأمور مثل سجل الناخب�ي تدعم اللجنة بقوة ت�ش
ن البالغ أعمارهم 16 و17عاًما وتبسيط أعمال مجلس مدينة  اع والتسجيل المسبق للمواطن�ي ي نفس يوم القت�

ن �ن الناخب�ي
نيويورك لالنتخابات. 

ملخص تنفيذي
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الهيكل الحكومي والمخاوف المجتمعية

ي مراجعة الميثاق بشكل كامل، درست اللجنة مهام حكومة المدينة وعملياتها، وكذلك 
واستكماًل لدورها المنوط بها �ن

ي المدينة. كما استعرضت اللجنة سالمة حكومة المدينة وهيكلها من وجهة نظر 
ن �ن ن المنتخب�ي ن المسؤول�ي توازن القوى ب�ي

حات تتعلق  ي قدمت مالحظاتها للجنة. وعىل الرغم من أن هذه اللجنة لن تقدم أية مقت�
الجماعات والمجموعات ال��

ي كانت بمثابة دليل ذي أهمية 
بهذه المواضيع، فإن الجزء الئختي من هذا التقرير يناقش العديد من هذه الئمور ال��

ي مراجعة اللجنة لميثاق المدينة.
للجنة �ن

ملخص تنفيذي
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اع + ملخصات حات لالق�ت مق�ت

حة عىل الميثاق تعديالت مق�ت

أ. تمويل الحمالت االنتخابية

اع رقم 1: تمويل الحمالت االنتخابية موضوع االق�ت

ي 
حة من شأنها تعديل ميثاق المدينة لتخفيض المبلغ الذي قد يقبله مرشح عىل منصب حكومي �ن هذه التعديالت المقت�
ي يحصل 

عات ال�� يد من التمويل العام المستخدم للدفع بالتناسب مع التتب ن . كما أنه ستي ن المدينة من أحد المساهم�ي
ي برنامج التمويل العام للمدينة. 

عليها المرشحون المشاركون �ن

ي العام الذي تُجرى 
ي وقت مبكر �ن

حة بمنح الئموال العامة المتناسبة �ن ضافة إىل ذلك، ستسمح التعديالت المقت� بالإ
ن الذين يمكنهم التدليل عىل حاجتهم لالئموال. ستخفض التعديالت كذلك سقف  ن المشارك�ي فيه النتخابات للمرشح�ي
ن لمناصب العمدة أو المراقب الماىلي أو المحامي العام استيفاؤها للحصول عىل  ن عىل المرشح�ي ي يتع�ي

المتطلبات ال��
أموال متناسبة من التمويل العام.

ن الذين يختارون إجراء التعديالت عىل حمالتهم ابتداًء بالنتخابات  ن المشارك�ي ت�ي هذه التعديالت عىل المرشح�ي
ي بداية عام 2022.

ن �ن التمهيدية لعام 2021، ومن ثم ت�ي هذه التعديالت عىل جميع المرشح�ي

ن إقرار هذه التعديالت؟ هل يتع�ي

ملخص

حة من شأنها تعديل ميثاق المدينة لتخفيض المبلغ الذي قد يقبله مرشح عىل منصب حكومي  هذه التعديالت المقت�
ي 

عات ال�� يد من التمويل العام المستخدم للدفع بالتناسب مع التتب ن . كما أنه ستي ن ي المدينة من أحد المساهم�ي
�ن

حة  ضافة إىل ذلك، ستسمح التعديالت المقت� ي برنامج التمويل العام للمدينة. بالإ
يحصل عليها المرشحون المشاركون �ن

ن الذين يمكنهم  ن المشارك�ي ي العام الذي تُجرى فيه النتخابات للمرشح�ي
ي وقت مبكر �ن

بمنح الئموال العامة المتناسبة �ن
ن لمناصب  ن عىل المرشح�ي ي يتع�ي

التدليل عىل حاجتهم لالئموال. ستخفض التعديالت كذلك سقف المتطلبات ال��
العمدة أو المراقب الماىلي أو المحامي العام استيفاؤها للحصول عىل أموال متناسبة من التمويل العام.

ي  عات سيتم تخفيض الحد القىص للمبلغ الإجماىلي الذي يجوز للمرشح المشارك )أي المرشح النتخا�ب حدود الت�ب
ع الواحد بحيث يتم  ي كل دورة انتخابية من المتتب

ي برنامج المدينة للتمويل العام( قبوله �ن
الذي يختار المشاركة �ن

ن لمنصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي  تخفيضه من 5,100 دولر إىل 2,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي
ن عىل منصب رئيس الحي ومن 2,850 دولر إىل 1,000 دولر  ومن 3,950 دولًرا إىل 1,500 دولر بالنسبة للمرشح�ي
ي 

ن الذين يختارون المشاركة �ن ن لعضوية مجلس المدينة. تنطبق هذه الحدود عىل كل من المرشح�ي بالنسبة للمرشح�ي
«( ويتم  ن ن غتي المشارك�ي «( وعىل أولئك الذي ل يختارون ذلك )»المرشح�ي ن ن المشارك�ي برنامج التمويل العام )»المرشح�ي

حساب هذه الحدود طبًقا لمؤ�ش التضخم. 
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حة، سيتم تخفيض هذه الحدود. سيبلغ الحد الئقىص الذي يمكن للمرشح المشارك قبوله  بموجب التعديالت المقت�
ن عىل منصب العمدة أو المحامي العام أو  ي كل دورة انتخابية 2,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي

ع واحد �ن من متتب
ن لعضوية  ن عىل منصب رئيس الحي و1,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي المراقب الماىلي و1,500 دولر بالنسبة للمرشح�ي

ي كل دورة انتخابية 
ع واحد �ن مجلس المدينة. سيبلغ الحد الئقىص الذي يمكن للمرشح غ�ي المشارك قبوله من متتب

ن عىل منصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي و2,500 دولر بالنسبة  3,500 دولر بالنسبة للمرشح�ي
ن لعضوية مجلس المدينة . تكون الحدود  ن عىل منصب رئيس الحي و1,500 دولر بالنسبة للمرشح�ي للمرشح�ي

ي يمكن للمرشح غ�ي المشارك 
ي يمكن أن يحصل عليها مرشح مشارك أقل من المساهمات ال��

حة للمساهمات ال�ت المق�ت
ن الحصول عىل أمول متناسبة من التمويل العام. لن تغتي  ن المشارك�ي الحصول عليها الأنه ال يجوز إال للمرشح�ي

ي ذلك حظر الحصول 
حة من المحظورات والقيود المتبعة حالًيا فيما يتعلق بهوية المساهم، بما �ن التعديالت المقت�

ي 
اكات، وكذلك فيما يتعلق بحدود المساهمات ال�� كات ذات المسؤولية المحدودة، وال�ش عىل المساهمات من ال�ش

يمكن الحصول عليها من جماعات الضغط وأولئك الذين يقومون بأعمال تجارية مع المدينة. بالإضافة إىل ذلك، سيتم 
استمرار حساب هذه الحدود طبًقا لمؤ�ش التضخم.

اع + ملخصات حات لالق�ت مق�ت

ي برنامج التمويل 
ن �ن ن المشارك�ي ، يحق للمرشح�ي ي الوقت الحاىلي

معادلة الأموال المتناسبة من التمويل العام. �ن
ي تؤهلهم لذلك، الحصول عىل أموال متناسبة من التمويل العام بمعدل 

العام، الذين يستوفون بعض الحدود ال��
ي يمكن تناسبها وي�ي هذا عىل مبلغ 175 دولًرا 

عات ال�� 6 دولرات من التمويل العام نظتي كل دولر واحد من التتب
ي الوقت الحاىلي مع 1,050 دولًرا من 

ع الذي تبلغ قيمته 500 دولر �ن ع. وعليه، يتناسب التتب بحد أقىص لكل متتب
الئموال العامة (6×175 دولًرا( وهو ما ينتج عنه مبلغ إجماىلي قيمته 1,550 دولًرا للمرشح. 

ح إدخالها عىل الميثاق قيمة النسبة إىل 8 دولرات من الئموال العامة نظتي كل  يد التعديالت الجديدة المقت� ن ست�
ع بالنسبة  ي يمكن تناسبها، وي�ي هذا عىل مبلغ 250 دولًرا بحد أقىص لكل متتب

عات الخاصة ال�� دولر واحد من التتب
ن لرئاسة  ع بالنسبة للمرشح�ي ي المدينة وعىل مبلغ 175 دولًرا بحد أقىص لكل متتب

ن عىل المناصب الحكومية �ن للمرشح�ي
ع الذي تبلغ قيمته 500 دولر لمرشح عىل منصب حكومي  الحي أو عضوية مجلس المدينة. وعليه، سيتناسب التتب
ي المدينة مع 2,000 دولر من الئموال العامة (8×250 دولًرا( وهو ما ينتج عنه مبلغ إجماىلي قيمته 2,500 دولر 

�ن
ع الذي تبلغ قيمته 500 دولر لمرشح عىل منصب رئيس الحي أو عضوية مجلس المدينة  للمرشح وسيتناسب التتب

مع 1,400 دولر من الئموال العامة (8×175 دولًرا( وهو ما ينتج عنه مبلغ إجماىلي قيمته 1,900 دولر للمرشح. لن 
ي الحصول عىل الئموال 

ن من المساهمات �ن ي بعدم أهلية نوع مع�ي
ي تقىصن

ن الحالية ال�� حة القوان�ي تغتي التعديالت المقت�
ي يمكن الحصول عليها من جماعات الضغط وأولئك الذين يقومون 

المتناسبة من التمويل العام مثل المساهمات ال��
بأعمال تجارية مع المدينة.

حالحد الحاليالمنصب الحد المق�ت
ي برنامج 

)المشاركون �ف
التمويل العام(

ح الحد المق�ت
ي برنامج 

ف �ف )غ�ي المشارك�ي
التمويل العام(

ي المدينة
3,500 دولر2,000 دولر5,100 دولرالمناصب الحكومية �ن

2,500 دولر1,500 دولر3,950 دولًرامنصب رئيس الحي

1,500 دولر1,000 دولر3,950 دولًراعضوية مجلس المدينة
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، يبلغ  الحد الأقىص للمبالغ المتحصل عليها من الأموال العامة )»سقف الأموال العامة«(. بموجب القانون الحاىلي
ي كل عملية 

الحد الئقىص للمبلغ الإجماىلي الذي يمكن للمرشح المشارك الحصول عليه من الئموال العامة المتناسبة، �ن
حة،  نفاق المخصص للمنصب الذي ينافس عليه هذا المرشح. بموجب التعديالت المقت� انتخابية، 55٪ من حد الإ

تفع سقف الحد الئقىص للمبلغ الإجماىلي الذي يمكن للمرشح المشارك الحصول عليه من الئموال العامة المتناسبة،  ستي
نفاق المخصص للمنصب الذي ينافس عليه هذا المرشح. ومن  ي كل عملية انتخابية، من 55٪ إىل 75٪ من حد الإ

�ن
داد الحد الئقىص  ن ي ل تتأثر بهذه التعديالت، ستي

ي ترتبط بمؤ�ش التضخم وال��
نفاق الحالية ال�� ، وبناًء عىل حدود الإ ثمَّ

ي الجدول أدناه:
ن كما هو موضح �ن لمقدار الئموال العامة المتناسبة المتاحة للمرشح�ي

اع + ملخصات حات لالق�ت مق�ت

ن  حدود أهلية الحصول عىل الأموال العامة. ح�� يتمكن المرشح المشارك من الحصول عىل الئموال العامة، يتع�ي
عليه جمع مساهمات يمكن تناسبها ويبلغ مجموعها عىل الئقل السقف المحدد بالدولر )يختلف من منصب لآخر( فيما 
ي سيحصل عليها المرشح. لن 

ع عند حساب الئموال العامة المتناسبة ال�� يتم احتساب أول 175 دولًرا فحسب لكل متتب
ي 

ن عىل مناصب حكومية �ن حة الحدود القديمة بالنسبة للسقف النقدي إل أنها ستسمح للمرشح�ي تغتي التعديالت المقت�
ي معادلة الحساب 

ع وهو ما سيتبعه تغتي �ن المدينة الحصول عىل أموال عامة متناسبة نظتي أول 250 دولًرا لكل متتب
ي المدينة 

ن عىل هذه المناصب. هذا من شأنه أن يجعل الئمر أكتش يًُ�ا عىل مرشحي المناصب الحكومية �ن للمرشح�ي
للحصول عىل تمويل عام.

، يحصل المرشحون المشاركون الذين يستوفون الحدود المؤهلة  توقيت رصف الأموال العامة. بموجب القانون الحاىلي
ي شهر يونيو من العام 

للحصول عىل الئموال العامة )»المرشحون المؤهلون«( عىل دفعة أولية من الئموال العامة �ن
ي كل دورة انتخابية 

ع واحد �ن الذي تجرى فيه النتخابات. سيبلغ الحد الئقىص الذي يمكن للمرشح المشاركقبوله من متتب
ن عىل منصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي و1,500 دولر بالنسبة  2,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي

ن لعضوية مجلس المدينة. ل يتم رصف المبلغ  ن عىل منصب رئيس الحي و1,000 دولر بالنسبة للمرشح�ي للمرشح�ي

ححد التناسب الحاليالمنصب حد التناسب الُمق�ت

ي المدينة
8 إىل 1 عىل أول 175 دولًرا6 إىل 1 عىل أول 175 دولًراالمناصب الحكومية �ن

8 إىل 1 عىل أول 175 دولًرا6 إىل 1 عىل أول 175 دولًرامنصب رئيس الحي

8 إىل 1 عىل أول 175 دولًرا6 إىل 1 عىل أول 175 دولًراعضوية مجلس المدينة

السقف الحالي للأموال العامةالمنصب
)%55 من حد النفقات(

ت�قملا فقسلا ألل ح ةماعلا لاوم
)%75 من حد النفقات(

5,464,500 دولر4,007,300 دولرالعمدة

3,950 دولًرا3,950 دولًراالمراقب الماىلي أو المحامي العام

1,230,000 دولر902,000 دولرمنصب رئيس الحي

142,500 دولر104,500 دولرعضوية مجلس المدينة
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ي أوائل أغسطس 
، ويكون هذا عادة �ن اع الرئيسي ن عىل تقديم اللتماسات الخاصة بالقت� المتبقي إل بعد مرور أسبوع�ي

من العام الذي تجرى فيه النتخابات أي قبل خمسة إىل ستة أسابيع من النتخابات التمهيدية.

اير وإبريل  ي شهري فتب
ن بتلقي جزأين من الئموال العامة المتناسبة �ن ن المؤهل�ي حة للمرشح�ي ستسمح التعديالت المقت�

ي يونيو وأغسطس وبعد ذلك. وستلغي هذه 
ضافة إىل أجزاء أخرى �ن من العام الذي تجرى فيه النتخابات، بالإ

ن عىل  ة ما قبل شهر أغسطس. ومع ذلك، يتع�ي ي الفت�
حة الحدود الموضوعة لل�ف من هذه الئموال �ن التعديالت المقت�

، للحصول عىل جزء من الئموال العامة قبل شهر أغسطس من العام الذي تُجرى فيه النتخابات،  ن ن المؤهل�ي المرشح�ي
ي 

أن يثبتوا حاجتهم لهذه الئموال، وإثبات أن لديهم خصًما يمكنه المنافسة، أو أنهم يتنافسون ضد خصم محدد �ن
انتخابات مفتوحة.

ن الذين يختارون إجراء  ن المشارك�ي حة بخصوص تمويل الحمالت عىل المرشح�ي التنفيذ. ت�ي تعديالت الميثاق المقت�
التعديالت عىل حمالتهم ابتداًء بالنتخابات التمهيدية لعام 2021. بعد ذلك، ت�ي هذه التعديالت عىل جميع 

ن الذين يختارون العمل بموجب النظام الذي سيتم إقراره  ي بداية عام 2022. سيتم السماح للمرشح�ي
ن �ن المرشح�ي

بعد التعديالت لالنتخابات التمهيدية والنتخابات العامة لعام 2021 بالحتفاظ بأية مساهمات حصلوا عليها قبل 12 
ن قبل التعديالت وتستحق هذه المساهمات، بموجب القانون  يناير 2019 طالما كانت هذه المساهمات تخضع للقوان�ي

الساري قبل التعديالت، الحصول عىل نسبة من التمويل العام. 

اع + ملخصات حات لالق�ت مق�ت
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ب. المشاركة المدنية

اع رقم 2: لجنة المشاركة المدنية موضوع االق�ت

: اح تعديل ميثاق المدينة لما يىلي من شأن هذا القت�

ي 1 يوليو 2020، 
ي تبدأ �ن

ي موعد أقصاه السنة المالية للمدينة ال��
ن عليها، �ن ي سيتع�ي

إنشاء لجنة المشاركة المدنية ال��
ي تقديم توصيات 

انية تشاركي عىل مستوى المدينة يطلقه العمدة لتعزيز مشاركة سكان المدينة �ن ن تنفيذ برنامج وضع متي
ي مجتمعاتهم. 

لمشاريع يتم تنفيذها �ن

ي 
ضافة إىل الدوائر الحكومية الئخرى �ن ن بالإ مطالبة هذه اللجنة بالمشاركة مع المنظمات المجتمعية والقادة المدني�ي

المدينة لدعم وتشجيع جهود المشاركة المدنية. 

ي النتخابات 
اع بمدينة نيويورك وتفعيله �ن ي مراكز القت�

ن �ن ن فوري�ي جم�ي مطالبة هذه اللجنة بإطالق برنامج لتوفتي مت�
ي عام 2020. 

العامة �ن

ي كانت تضطلع بها وكالت حكومية أخرى إىل اللجنة. 
السماح للعمدة بمنح الصالحيات والواجبات ذات الصلة ال��

ن رئيس مجلس المدينة عضوين  ن العمدة 8 أعضاء، ويع�ي عىل أن تتألف لجنة المشاركة المدنية من 15 عضًوا: يع�ي
ي رئيس كل حي عضًوا واحًدا.

ويع�ن

ن الئعضاء الذين قام العمدة بتعيينهم ويتوىل هذا الرئيس اختيار طاقم عمل  وعىل أن يتم اختيار رئيس للجنة من ب�ي
اللجنة وتوجيههم.

ن إقرار هذه التعديالت؟ هل يتع�ي

ملخص

اح، يتم إنشاء لجنة جديدة للمشاركة المدنية لتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز الثقة المدنية وتعزيز  بموجب هذا القت�
ن  ي مدينة نيويورك. تتشكل اللجنة من 15 عضًوا. تتألف لجنة المشاركة المدنية من 15 عضًوا: يع�ي

الديمقراطية �ن
ي 

ي ذلك عضو واحد عىل الئقل من أكتب الئحزاب السياسية، وعضو واحد عىل الئقل من ثا�ن
العمدة ثمانية أعضاء، بما �ن

ن رئيس كل حي عضًوا واحًدا. يطلب من العمدة ورئيس  ن رئيس مجلس المدينة عضوين ويع�ي ؛ ويع�ي أكتب حزب سياسي
ن الذين يمثلون، أو الذين لديهم  مجلس المدينة ورؤساء الئحياء، عند اختيار أعضاء اللجنة، دراسة ملفات المرشح�ي

عاقة والطالب والشباب وكبار  ية وذوي الإ ن نجلتي ي العمل مع، المهاجرين والئفراد ذوي الكفاءة المحدودة للغة الإ
ة �ن ختب

ن عن الحقوق المدنية والفئات  ن القدامى ومجموعات الجاليات ومجموعات الحكم الرشيد والمدافع�ي السن والمحارب�ي
ي حكومة المدينة أو يحصلون عىل تمثيل بنسبة أقل من الطبيعي. 

السكانية الذين ل يحصلون عادًة عىل تمثيل �ن

شح لالنتخاب أو  ي أحزاب سياسية أو الت�
ي المدينة، توىلي مناصب �ن

ن إقامتهم �ن يحظر عىل أعضاء اللجنة، الذين يتع�ي
ي منصب العمدة أو المحامي العام أو المراقب الماىلي أو رئيس البلدية أو عضوية 

شح لالنتخاب �ن المنافسة عىل الت�
كه بناًء عىل تقدير العمدة، مناصبهم  مجلس المدينة. يتوىل أعضاء اللجنة بخالف رئيسها، الذي يتوىل المنصب أو يت�

اع + ملخصات حات لالق�ت مق�ت
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ي 1 أبريل 2019 الذين يتولون 
ة عضويتهم �ن ن أول مرة والذين تبدأ فت� لمدة أربع سنوات، ما عدا الئعضاء المعين�ي

ي سنوات مختلفة بهدف منع 
ن وأربعة أعوام. ويضمن هذا انتهاء مدة خدمة الئعضاء �ن ن عام�ي اوح ب�ي ة تت� المنصب فت�

حدوث تغيتي كامل لئعضاء المجلس مرة واحدة وكذلك تعزيز الستمرارية. 

ن الئعضاء الذين قام العمدة  يختار العمدة رئيس للجنة، الذي سيتوىل كذلك منصب المدير التنفيذي للجنة، من ب�ي
ي لجنة المشاركة المدنية. يتوىل هذا الرئيس أيًضا تنظيم أعمال اللجنة واختيار طاقم عملها. 

بتعيينهم �ن

ستتمتع لجنة المشاركة المدنية، بموجب أوامر تخصيص، بالسلطات والواجبات التالية: 

ي موعد أقصاه السنة المالية للمدينة 
انية تشاركي عىل مستوى المدينة يطلقه العمدة، �ن ن تنفيذ برنامج وضع متي  

 . انيات التشاركي ن ي 1 يوليو 2020، وإنشاء لجنة استشارية لوضع المتي
ي تبدأ �ن

ال��

ن  ي القطاع�ي
اكات المنظمات والمؤسسات المدنية والقادة المدنيون �ن إطالق مبادرات جديدة لدعم وعمل ال�ش  

العام والخاص ومشاركتهم تنفيذ جهود المشاركة المدنية. 

ي العتبار عند 
ية �ن ن نجلتي ي اللغة الإ

التخطيط لوضع احتياجات اللغة لسكان نيويورك ذوي الكفاءة المحدودة �ن  
امج والخدمات.  وضع وتنفيذ التب

ي عام 
ي النتخابات العامة �ن

اع بمدينة نيويورك وتفعيله �ن ي مراكز القت�
ن �ن ن فوري�ي جم�ي إطالق برنامج لتوفتي مت�  

نامج.  2020 وتشكيل لجنة استشارية بشأن المساعدة اللغوية لتقديم توصيات بشأن هذا التب

ن وسهولة حصولهم عىل الخدمات  اكات مع الدوائر الحكومية بالمدينة لزيادة وعي المواطن�ي إبرام �ش  
اتيجيات لزيادة الوعي العام حول  ي تعزيز مبادرات المشاركة المدنية ووضع است�

الحكومية ومساعدتهم �ن
فرص المشاركة المدنية. 

انية التشاركية، والمساعدات  ن ن عىل لجنة المشاركة المدنية تقديم تقرير سنوي حول عملية وضع المتي اً، سيتع�ي أختي
اع، وحول أية معلومات أخرى تراها اللجنة ذات صلة. ي مواقع القت�

اللغوية المقدمة �ن

ن صالحيات  ة بالئمر من ب�ي يحق للعمدة أن ينقل للجنة، بموجب أمر تنفيذي، أية صالحيات وواجبات ذات صلة مبا�ش
ن العمدة رئيسها. يطلب من رؤساء الدوائر البلدية التعاون مع اللجنة وتقديم  وواجبات مكتب العمدة أو أي دائرة يع�ي

المساعدة إليها لتنفيذ مهامها.

، ت�ي هذه التعديالت اعتباًرا من 1 إبريل 2019. ن ي حالة إقرارها من قبل الناخب�ي
�ن

اع وملخصات احات االق�ت اق�ت
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ج. المجالس المجتمعية

اع رقم 3: المجالس المجتمعية موضوع االق�ت

: اح تعديل ميثاق المدينة لما يىلي من شأن هذا القت�

ة الواحدة منها عامان لئعضاء المجالس المجتمعية مع وجود  ات متتالية مدة الفت� فرض حدود زمنية أقصاها أربع فت�
بعض الستثناءات بغرض تنفيذ انتقال أوىلي لنظام المدد المحددة الجديد.

حات متطلبات  يُطلب من رؤساء الئحياء السعي لختيار أعضاء المجالس المجتمعية من خلفيات متنوعة. تضيف المقت�
جديدة تتعلق بطلبات التقديم وإعداد التقارير المتعلقة بهذه التعيينات.

حة  اع رقم 2 »لجنة المشاركة المدنية«، يُطلب من لجنة المشاركة المدنية المقت� إذا تمت الموافقة عىل موضوع القت�
ها من الئمور للمجالس المجتمعية.  توفتي الموارد وتقديم المساعدة والتدريب المتعلق باستخدام الئرض وغتي

ن إقرار هذه التعديالت؟ هل يتع�ي

ملخص

المجالس المجتمعية للمدينة هي هيئات استشارية لها دور رسمي يحدده ميثاق المدينة فيما يتعلق بالعديد من 
ات متتالية  الئمور، من بينها استخدام الئرض. من شأن هذه التعديالت أن: )أ( تفرض حدوًدا زمنية أقصاها أربع فت�
ة الواحدة منها عامان لئعضاء المجالس المجتمعية مع وجود بعض الستثناءات بغرض تنفيذ انتقال أوىلي  مدة الفت�

لنظام المدد المحددة الجديد. )ب( يُطلب من رؤساء الئحياء السعي لختيار أعضاء المجالس المجتمعية من خلفيات 
متنوعة وتحديد صالحيات جديدة تتعلق بطلبات التقديم وإعداد التقارير المتعلقة بهذه التعيينات. )ج( يُطلب من 

ها من  حة توفتي الموارد وتقديم المساعدة والتدريب المتعلق باستخدام الئرض وغتي لجنة المشاركة المدنية المقت�
الئمور للمجالس المجتمعية. 

ن أعضاء المجالس المجتمعية من قبل رؤساء  تحديد مدة تولي منصب عضوية المجالس المجتمعية. يتم تعي�ي
ن  ي كل مقاطعة مجتمعية، يع�ي

ي عملية الختيار أعضاء مجلس المدينة والجماعات المجتمعية. �ن
الئحياء ويشارك �ن

. ل يحدد الميثاق  ن ي المجالس المجتمعية لمدد متداخلة تبلغ الواحدة منها عام�ي
رئيس الحي ما يصل إىل 50 عضًوا �ن

حة مدة توىلي منصب عضوية المجالس  الحاىلي مدة توىلي منصب عضوية المجالس المجتمعية. تحدد التعديالت المقت�
ن الئعضاء فيها أو إعادة  ي يتم تعي�ي

ات ال�� ة الواحدة منها عامان، بدًءا من الفت� ات متتالية مدة الفت� المجتمعية بأربع فت�
ي 1 إبريل 2020 

ن الئعضاء الذين تم تعيينهم �ن ي 1 إبريل 2019 أو بعد ذلك. ومع ذلك، يمكن إعادة تعي�ي
تعيينهم �ن

ي أعضاء المجلس 
ن وذلك للحيلولة دون حدوث تغيتي كبتي ومفاجئ �ن ات متتالية تبلغ الواحدة منها عام�ي لخمس فت�

ن أو المعاد  ن 2027 و2028. بعد ذلك، سيتم تحديد مدة توىلي المنصب لالئعضاء المعين�ي ي العام�ي
المجتمعية �ن

. ل يتم تطبيق هذه الحدود الزمنية بأثر رجعي، ولذا  ن ة منها سنت�ي ات تكون الفت� تعيينهم بعد 1 إبريل 2020 بأربع فت�
ي يتوىل فيها الئعضاء المنصب قبل 1 إبريل 2019 أو 1 إبريل 2020 عند تطبيق 

ات ال�� فإنه لن يتم احتساب الفت�
ن الئعضاء الذين وصلوا الحد  ضافة إىل ذلك، ل يجوز منع إعادة تعي�ي ي هذه التواريخ. بالإ

قرارات الحدود الزمنية �ن
ة واحدة كاملة. ي حالة توليهم المنصب لفت�

ن المتتالية �ن الئقىص من مرات التعي�ي

اع وملخصات احات االق�ت  اق�ت
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ن عىل رئيس  ن أعضاء المجالس المجتمعية. بموجب الميثاق، يتع�ي . ينص الميثاق عىل ترشيح وتعي�ي ف عملية التعي�ي
الحي ضمان التمثيل المناسب من مختلف المناطق الجغرافية والئحياء داخل المنطقة والتأكد من كون التعيينات تمثل 

ي المدينة والحفاظ عىل 
قامة �ن ن عىل جميع أعضاء المجالس المجتمعية الإ ائح المجتمع بشكل عادل. يتع�ي جميع �ش

ن عنها، أو العمل بها، أو وجود مصلحة مهنية أو مصلحة أخرى له فيها. ل يجوز أن يكون  ي المنطقة المع�ي
قامة �ن الإ

ن بالمدينة، ول يجوز أن يكون أي منهم موظًفا لدى رئيس  ن الحكومي�ي ن من الموظف�ي أكتش من 25٪ من الئعضاء المعين�ي
الحي أو مرشح لمنصب عضوية مجلس المدينة. يجب أل يقل عمر الئعضاء عن 16 عاًما، ول يجوز أن يزيد عدد 

الئعضاء البالغ عمرهم أقل من 18 عاًما عن عضوين. 

ي عملية التقديم عىل 
دراج أشخاص من خلفيات متنوعة �ن حة من رؤساء الحي السعي لإ تتطلب التعديالت المقت�

ي ذلك أشخاص من أعراق وأصول وأجناس وأعمار مختلفة، وأشخاص من ذوي 
عضوية المجالس المجتمعية، بما �ن

ضافة إىل عوامل أخرى  الحتياجات الخاصة، وأشخاص ذوو توجه جنسي مختلف، والمتحدثون بلغات مختلفة، بالإ
ي 

ن عليهم كذلك إدراج الجماعات والمجتمعات غتي الممثلة �ن ي تعزيز التنوع ويتع�ي
ها رئيس الحي مهمة �ن قد يعتتب

المجالس المجتمعية. 

حة من رؤساء الحي إتاحة طلبات التقديم لعضوية المجالس المجتمعية عىل مواقعهم  أيًضا، تتطلب التعديالت المقت�
ي طلب التقديم: السم، 

ن عىل رؤساء الئحياء الستفسار عن معلومات معينة بشأن مقدم الطلب �ن ونية كما يتع�ي لكت� الإ
ي 

ي أو أي ارتباط آخر بالمنطقة المجتمعية، والعضوية السابقة �ن
قامة، والعمل أو الرتباط المه�ن والعنوان، ومكان الإ

ة المهنية أو المدنية  مجالس مجتمعية، والعمر، وسجل العمل والتعليم، والمهارات الخاصة، والرخص المهنية، والختب
أو المشاركة المجتمعية ذات الصلة، وخيار لتقديم معلومات ديموغرافية إضافية يختار مقدم الطلب الكشف عنها، 

ن أن يشتمل الطلب  ورية لعملية تقديم الطلب. يتع�ي وأي معلومات إضافية يرى رئيس الحي أنها ذات صلة أو رصن
ي يتقلدها، وعن 

فصاح عن الوظائف الحكومية ال�� كذلك عىل خطاب يوضح فيه المتقدم اهتمامه بالمنصب والإ
ي جميع متطلبات 

ن اشتماله أيًضا عىل شهادة تفيد أن مقدم الطلب يستو�ن ي المصالح كما يتع�ي
أي تضارب محتمل �ن

ن السارية المعنية بتضارب المصالح.  نم بجميع القوان�ي المنصب، وأنه يلت�

ي نفس التاريخ كل عام 
حة من رؤساء الحي، اعتباًرا من 1 يوليو 2019 و�ن إضافًة إىل ذلك، تتطلب التعديالت المقت�

بعد ذلك، أن يقدم إىل العمدة وإىل ورئيس مجلس المدينة تقريًرا يحتوي عىل معلومات حول عضوية المجلس 
ي 

و�ن لكت� ن عليهم كذلك إتاحة هذا التقرير عىل الموقع الإ المجتمعي وعملية تلقي الطلبات وعملية الختيار ويتع�ي
ن لشغل  ي المجلس المجتمعي وعدد المتقدم�ي

ن أن يشتمل التقرير عىل: عدد العضويات الشاغرة �ن لرئيس الحي. يتع�ي
ن الذين خضعوا لمقابلة شخصية وأسماء الئعضاء وتواريخ تعيينهم أو  ي المجلس وعدد المتقدم�ي

العضويات الشاغرة �ن
ي المجلس 

إعادة تعيينهم ومدة الخدمة والعضو المرشح من مجلس المدينة ومرشح أي طرف آخر والوظائف القيادية �ن
ن كذلك أن يشتمل التقرير عىل معلومات ديموغرافية حول أعضاء المجلس المجتمعي  المجتمعي، إن وجدت. يتع�ي

ن وملء الشواغر،  ن المرشح�ي ي يكشف عنها الئعضاء طواعية، بصيغة مجمعة ومجهلة، وعىل خطة رئيس الحي لتعي�ي
ال��

، ووصف عام لمعايتي التقييم  ن ي ذلك جهود التوعية والئساليب المستخدمة لتشجيع مجموعة متنوعة من المرشح�ي
بما �ن

ي عملية الختيار.
ويج للموضوعية �ن ي يستخدمها رئيس الحي لختيار الئعضاء وأي أداة يستخدمها رئيس الحي للت�

ال��

ي حال اعتماد التعديالت، 
حة، �ن حة من لجنة المشاركة المدنية المقت� المساعدة والتدريب. تطلب التعديالت المقت�

ي المدينة ورؤساء الحي إىل الحد 
وبالتشاور والتنسيق مع دائرة التخطيط بالمدينة والدوائر الئخرى ذات الصلة �ن

ي تقدمها الدوائر الحكومية 
الممكن، لتقديم المساعدة والتدريب للمجالس المجتمعية بخالف أشكال المساعدة ال��

ن أو  ن الفني�ي كات أو الموظف�ي ي الوقت الحاىلي بالمدينة. سُيطلب من لجنة المشاركة المدنية تحديد ال�ش
الئخرى �ن

ي 
ها من المساعدات الفنية المتعلقة بأمور استخدام الئرا�ن ي وغتي ن لتقديم التخطيط الح�ن ن المؤهل�ي الستشاري�ي

كما سيطلب منها إدارة برنامج لتقديم هذه الخدمات إىل المجالس المجتمعية عند الطلب. إضافة إىل ذلك، سيكون 

اع وملخصات احات االق�ت اق�ت
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ورة، إىل الحد الممكن، ضمان تقديم أشكال المساعدة هذه بشكل محايد إىل جميع المجالس المجتمعية  من ال�ن
بداء التعليقات بشأن  بطريقة تتوافق مع احتياجاتهم وأهدافهم، وكذلك منح المجالس المجتمعية الوسائل الممكنة لإ

ن عىل لجنة المشاركة المدنية، بعد التشاور مع مكتب العمدة لشؤون المهاجرين،  المساعدة المقدمة لهم. كما يتع�ي
ية/ مثل  ن نجلتي ي اللغة الإ

تحديد الخدمات تطلبها المجالس المجتمعية لتلبية احتياجات الئفراد ذوي الكفاءة المحدودة �ن
ن النفاذ إل بعد إقرار هذا التعديل  ن وأدوات المساعدة اللغوية، وتقديمها. لن تدخل هذه العنارص حتي تدريب الموظف�ي

اع، وكذلك التعديل الذي يشكل بموجبه لجنة المشاركة المدنية.  ي القت�
�ن

شعارات المناسبة بشأن الجتماعات  ونية تقدم الإ تتطلب هذه التعديالت من المجالس المجتمعية إطالق مواقع إلكت�
ي ع�ش شهًرا السابقة وتن�ش معلومات التصال. 

ة الث�ن ي فت�
القادمة وتن�ش محارصن جلسات الجتماعات السابقة �ن

ي للمجالس المجتمعية للحصول 
ن عىل وزارة تكنولوجيا المعلومات والتصالت تقديم المساعدة والدعم الف�ن سيتع�ي

ي إتاحة طلبات التقديم لعضويات المجلس المجتمعي 
ونية وكذلك تقديم المساعدة لرؤساء الحي �ن لكت� عىل المواقع الإ

نت.  نت� عىل الإ

ي بوجوب 
ي تقىصن

ن التنفيذ اعتباًرا من 1 يناير 2019، إل أن التعديالت ال�� تاريخ الرسيان تدخل هذه التعديالت حتي
ي 1 إبريل 2019.

ن النفاذ �ن حة لموارد للمجالس المجتمعية ستدخل حتي توفتي لجنة المشاركة المدنية المقت�

اع وملخصات احات االق�ت اق�ت


