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 سؤال االقتراع رقم 

 

 بیان القیم إلرشاد الحكومة   إضافة :  1سؤال االقتراع رقم  

 : بموجب ھذا االقتراح وفقًا لما یلي )New York City Charter( نیویوركمدینة یُعدل میثاق 

 و .سكان نیویورك" وُمنصفة لجمیع لةمدینة عاد "م والرؤیا الُمتطلعة نحو بناء ی إضافة التمھید الذي یعمل بمثابة بیان تمھیدي للق

األضرار الماضیة والُمستمرة األثر، وإعادة  "المدینة أن تسعى جاھدة لتدارك  بلدیة  مفاده أنھ یجب على    في الدیباجةإدراج بیان  
 ."بین جمیع سكان نیویورك  مساواةمن أجل تعزیز العدالة والبناء مؤسساتنا وھیئاتنا وأسسنا وقوانیننا وُمراجعتھم وإعادة تصورھم  

 . للوفاء بواجباتھا بلدیة المدینة یھدف ھذا التمھید إلى إرشاد الحكومة

 ؟المقترحھل ینبغي تبني ھذا 

 

 

 : تأسيس مكتب املساواة العرقية وا�خطة وال�جنة2سؤال االق��اع رقم 

 :سیعدّل ھذا االقتراح میثاق المدینة إلى

ستراتیجیات واألھداف المقصودة  ستشمل الخطط اإل.  خطط المساواة العرقیة على مستوى المدینة والوكالة كل عامینوضع  طلب  
 المساواة العرقیة وتقلیل الفوارق العرقیة أو القضاء علیھا؛ لتحسین

  ) Chief Equity Officer(  وتعیین كبیر موظفي المساواة  )Office of Racial Equity(  تأسیس مكتب للمساواة العرقیة
المدینة العرقیة في  المساواة  العرقیة وتنسیق عملیة تخطیط  المساواة  المكتب وكاالت  .  لتعزیز  في تحسین بلدیة  سیدعم  المدینة 

المدینة وبرامجھا لألشخاص والمجتمعات التي تأثرت سلبًا بالسیاسات أو اإلجراءات السابقة، وجمع بلدیة  الوصول إلى خدمات  
 ات المتعلقة بالمساواة واإلبالغ عنھا؛ والبیان

العرقیة للمساواة  لجنة  المدینة) Commission on Racial Equity(  إنشاء  في  المنتخبون  المسؤولین  یعیّنھا  إجراء  .  ،  عند 
الد  في،  خبرة  لدیھم  أو  یمثلون،  الذین  المعینین  في  النظر  المنتخبین  المسؤولین  من  سیُطلب  اللجنة،  ھذه  في  فاع عن التعیینات 

المجتمعات متنوعة من  العرقیة ومراجعة  .  مجموعة  المساواة  األولویات وتقترحھا لالطالع على عملیة تخطیط  اللجنة  ستحدد 
 .خطط المساواة العرقیة على مستوى الوكالة والمدینة

 ؟مقترحال ینبغي تبني ھذاھل 

 

 

 

  قیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة : 3سؤال االقتراع رقم 

 یلي: ما  لتحقیقسیعّدل ھذا االقتراح میثاق المدینة 

ة،  مطالبة بلدیة المدینة بإنشاء مقیاس "التكلفة الحقیقیة للمعیشة" لتتبع التكلفة الفعلیة في مدینة نیویورك لتلبیة االحتیاجات األساسی
الت والتكالیف األخرى الضروریة، ودون التفكیر في التكالیف العامة أو بما في ذلك السكن والطعام ورعایة األطفال والمواص
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 الخاصة أو المساعدة غیر الرسمیة، من أجل توجیھ القرارات المتعلقة بالبرامج والسیاسات؛ و 

 مطالبة حكومة بلدیة المدینة بتقدیم تقریر سنوي حول مقیاس "التكلفة الحقیقیة للمعیشة".         

 ي تبني ھذا المقترح؟ھل ینبغ       

 

 


