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 ما الميثاق؟

ميثاق مدينة نيويورك هو دستورها. وهو يُمثل إطار عمل الحكومة. يتحكم الميثاق في كيفية إنفاق المدينة ألموال الضرائب التي  

عاًما، قامت لجنة    30أحيائنا، وقوة مسؤولينا المنتخبين. منذ حوالي يتم تحصيلها منا، وكيفية اتخاذ القرارات بشأن التغييرات في 

مراجعة الميثاق بإصالح حكومة المدينة. وانتهجت الحكومة نهًجا جديًدا. وفي هذا الخريف، ستُتاح لسكان نيويورك فرصة  

ن القضايا، من االنتخابات حتى  لتعديل ميثاقنا من خالل التصويت عبر االقتراع المباشر على مقترحات تغطي مجموعة واسعة م 

 مساءلة الشرطة. 

 نوفمبر(.   3 -أكتوبر  26)أو التصويت في وقت مبكر من  يمكنك التصويت على ذلك. في الخامس من نوفمبر، 
 
 
 

 ما المقترحات المتاحة عبر االقتراع؟
 االنتخابات:

 للمسؤولين المنتخبين في المدينة، مثل: عمدة المدينة وأعضاء مجلس المدينة.استخدام التصويت بالترتيب في االنتخابات األولية الخاصة  •

 يوًما بين مغادرة مسؤول منتخب منصبه في أثناء واليته وإجراء انتخابات خاصة. 80إلى  45تمديد الوقت من  •

ي الوقت المناسب من أجل االنتخابات تعديل الجدول الزمني إلعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لضمان رسم خطوط الدوائر االنتخابية ف •

 األولية المستقبلية لمجلس المدينة.

 (:CCRBمجلس مراجعة الشكاوى المدنية )

 العام، واآلخر يعينه عمدة المدينة بمشاركة رئيس مجلس المدينة إضافة عضوين إلى مجلس إدارة الشكاوى المدنية، أحدهما يعينه المحامي  •

 )الذي يتولى أيًضا مهام الرئيس(.

 .CCRBعندما تنحرف الشرطة عن التوصيات التأديبية الخاصة بمجلس  CCRBمطالبة مفوض الشرطة بتقديم تفسير إلى مجلس  •

 .CCRBتفويض صالحية االستدعاء للمدير التنفيذي لمجلس  •

بإجراء تحقيق في البيانات الرسمية التي يُحتمل أن تكون زائفة، والتي يدلي بها أحد المسؤولين قيد التحقيق،  CCRBالسماح لمجلس  •

 والتوصية بتطبيق إجراء تأديبي، إذا كان ذلك مناسبًا.

 .CCRBضمان ميزانية مجلس  •

  



  
 يمكنك التصويت 

 .على ذلك
 
 
 

 )تابع(: المقترحات
 

 األخالقيات والحوكمة:

 

 منع المسؤولين المنتخبين وكبار المسؤولين المعينين من الضغط على حكومة المدينة لمدة عامين بعد تركهم خدمة المدينة. •

 المراقب المالي وآخر يُعينه المحامي العام.استبدال عضوين في مجلس تضارب المصالح يعينهما الحاكم حاليًّا بواحد يعينه  •

 من المشاركة في حمالت المكاتب المحلية المنتخبة، وتقليل الحد األقصى للمبلغ الذي يمكنهم المساهمة به. COIBمنع أعضاء مجلس  •

 ة مباشرةً.( بإبالغ العمدM / WBEمطالبة مدير المؤسسات التجارية المملوكة لألقليات / الشركات المملوكة للنساء ) •

 مجلس المدينة وموافقته لتعيين العمدة لمحامي الشركة. -نظام من الضوابط والتوازنات-طلب مشورة  •

 ميزانية المدينة:

 السماح للمدينة باستخدام "الصندوق االحتياطي" لتوفير المال لالستخدام في السنوات المقبلة )يجيز قانون الوالية ذلك(.   •

 ام ورؤساء البلديات.ضمان ميزانيات المحامي الع •

 يونيو(.  5مايو )بداًل من  25مطالبة العمدة بتقديم تقدير اإليرادات إلى مجلس المدينة بحلول  •

 يوًما من تحديث الخطة المالية للمدينة. 30مطالبة العمدة بتقديم التعديالت في الميزانية إلى مجلس المدينة في غضون  •

 (:ULURPاستخدام األراضي )

، ULURPإعطاء مجالس المجتمعات المتضررة، ورؤساء األحياء، ومجالس األحياء إخطاًرا مسبقًا بطلبات  •

يوًما من اعتماد الطلب   30وذلك من خالل مطالبة إدارة تخطيط المدن بتوفير ملخص مفصَّل للمشروع قبل 

 للمراجعة العامة.  

 .ULURPراجعة طلبات إعطاء المجالس المجتمعية وقتًا إضافيًّا خالل الصيف لم •
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