
 مدينة نيويورك
  9102لجنة الميثاق 

 

ستعقد لجنة   حضور جلسات االستماع أو االجتماعات العامة:
سلسلة من جلسات االستماع واالجتماعات العامة في األقسام اإلدارية الخمسة في  9102تعديل الميثاق 

 وخالل السنة القادمة.  9102مدينة نيويورك بدءاً من خريف عام 

برأيكم، ما األمور التي تصلح لحكومة مدينة نيويورك واألمور التي ال تصلح   أخبرونا رأيكم: 

سنة القادمة؟ يمكنكم في االجتماعات وجلسات االستماع معرفة  01لها؟ ما هي رؤيتكم لمدينتنا خالل الـ 
المزيد عن المشاكل ومشاركة اقتراحاتكم وأفكاركم. وباستطاعتكم تقديم أفكاركم عبر موقعنا اإللكتروني 

  charter2019.nyc/contact  

ق عليه الناخبون في نوفمبر  :  التصويت م اللجنة مسودة الميثاق الجديد أو الُمعدَّل ليُصادِّ ستُقد ِّ

   . ويجب أن نسمع صوتكم. 9102

 كيف يمكنني المشاركة؟ 

دت تركيبة حكومة نيييوييورك بياليكياميل عيام  . 0222ُجد ِّ

 (Board of Estimate)وقبل ذلك كان لمجلس التقييم 

أعضاء فقط سلطة أكثر من مجلس المدينة  2المؤلف من 

 فيما يخص الميزانية واستخدام األراضي. 

 ه ل   تيع ر ف و ن ؟  

 اتصلوا بنا! 
  زوروا موقعناcharter2019.nyc 

  زورواcharter2019.nyc/contact لتقديم اقتراحاتكم 

  أرسلوا أسئلتكم علىinfo@charter2019.nyc 

  :تابعونا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام@charter2019nyc  

  ،جيفري د.فريدالندير، تعديل ميثاق مدينة نيويورك
N.Y.L.J. (99  متوفر على 9110سبتمبر ،)http://

www.nyc.gov/html/law\downloads/pdf/
ar129910.pdf.  

  إدارة حكومة والية نيويورك، تعديل مواثيق المدينة في
جايمس أ. كون، السلسلة الفنية للحكومة  -والية نيويورك 
 (، متوفر على9102( 0المحلية، في 

 https://www.dos.ny.gov/lg/publications/ 
Revising_City_Charters.pdf.  

 ميو ا ر د   ميفيييد ة      

 ، 9102في نوفمبر 

ت سكان مدينة نيويورك  ِّ سيُصو 
 على تعديل ميثاق المدينة. 

 

وضعت الهيئة التشريعية في الوالية ميثاق مدينة نيويورك عام 

د إطار عمل حكومتنا. ويتحكم 0221 ، وهو دستور المدينة ويُحد ِّ

الميثاق بطريقة إنفاق المدينة لمال الضرائب، واتخاذ القرارات 

المتعلقة بالتغييرات في أحيائنا، وسلطات المسؤولين الذين 

 ننتخبهم. 

 عاماً. 01وقد جددت لجنة لتعديل الميثاق حكومة المدينة منذ 

  واآلن حان الوقت لشكل جديد. 

 

 ما هو ميثاق مدينة نيويورك؟ 



 مالحظات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أساسيات الميثاق

ح فصول مهمة في الميثاق أموراً متعلقة  تُوض ِّ
بالمدينة فيما يخص الميزانية والتخطيط وتنظيم 
استخدام األراضي والتعاقد والمفاوضات الجماعية 

 وعمليات استخدام األراضي. 
ويؤسس الميثاق مؤسسات رئيسية منها وكاالت 
المدينة مثل إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها، 
والصرف الصحي، وشرطة مدينة نيويورك 

(NYPD)وغيرها من الوكاالت، 000، و ،
باإلضافة إلى أنه يحدد سلطة ومسؤوليات هذه 

 الوكاالت والمسؤولين الُمنتََخبين. 

 

 
 جمع 

 التوصيات 
 والتصويت 

 الحصول على رأي العامة 
 

 

 تأسيس 
 لجنة 

 مراجعة الميثاق 

بعد مراجعة اللجنة الميثاق وجمعع 
المعلومات من الععامعةس سعتيععع عي 
توصيات ليصوت العععامعة ععلعيع عا 

  . 9102في نوفمبر 

أنتم جزء من هذه المراجعةس 
ع أفراد من العامة  حيث ييشجَّ
على حضور جلسات استماع 
اللجنة وطرح طرق جديدة 

لتحسين حكومة المدينة. يرجى 
/charter2019.nycزيارة 

contact .ل رح أفكاركم  

أقر مجلس مدينة نيويورك قانوناً 
إلنشاء لجنة تعديل الميثاق 

. وتشمل اللجنة أعضاء 9102
عيَّن م المحافظ ورئيس مجلس 
المدينة وجميع رؤساء األقسام 
اإلدارية الخمسة والمحامي العام 
والمراقب الماليس ول ا تفويض 
واسع إلجراء مراجعة شاملة 

  لميثاق المدينة. 

 كيف سييعدَّل الميثاق؟ 

 
 ما الذي يمكن للميثاق فعله؟ 

 يمكن للميثاق ضبط العديد من المجاالت، ولكن يوجد بعض القيود عليه. إليكم بعض األمثلة: 

 يقدر على  ال يقدر على 

 تحديد سلطات مسؤولي المدينة وتقييدها  القضاء على الصراع السياسي 

تمهيد اليطيرييق ليليقيادة اليحيكيومييييين ليتيحيقيييق  الحد من الجريمة المحلية 
 التغييرات المرغوبة 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير األراضي  إيقاف مشروع مثير للجدل 

  


