
 ) Racial Justice Commission, RJCاألسئلة الشائعة حول أسئلة االقتراع للجنة العدالة العرقیة (

تعتمد أسئلة االقتراع الخاصة باللجنة على ما سمعناه من سكان مدینة نیویورك. إن الھدف من كل منھا ھو جعل اإلنصاف العرقي مركز  
اھتمام حكومة المدینة. ھدفت اللجنة إلى اقتراح تغییرات ھیكلیة، تصل إلى األسباب الجذریة لعدم اإلنصاف العرقي في المدینة. یسعدنا  

 خبین في مدینة نیویورك في نوفمبر. تقدیمھا للنا

 لمزید من التفاصیل المتعلقة بأسئلة االقتراع، یُرجى قراءة تقریرنا النھائي. یحتوي تقریرنا النھائي على ملخص عمل اللجنة وإجراءاتھا
ا في مدینة نیویورك. ومقاصدھا وراء كل سؤال من أسئلة االقتراع. ویوفر التقریر أیًضا خلفیة للعنصریة الھیكلیة وتحلیًال لھ
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 : بیان القیم لتوجیھ الحكومة  1سؤال االقتراع رقم 

 ما المقصود بھذا؟

سیضیف ھذا المقترح دیباجة إلى میثاق المدینة. الدیباجة ھي بیان تمھیدي یشرح الغرض من وثیقة قانونیة أو أھدافھا، مثل الدستور أو 
 الجماعیة وتقر بتاریخنا من خالل بیان توجیھي. النظام األساسي. تحدد الدیباجة المقترحة قیمنا

الدیباجات الواردة من   )RJCیتم أخذ القیم الواردة في الدیباجة المقترحة مباشرة من المدخالت العامة. درست لجنة العدالة العرقیة (
یین والناشطین والشباب والرموز الدینیة  البلدان والوالیات والمدن األخرى وأجرت المحادثات مع قادة المجتمع المحلي والوطني واألكادیم

) RJCعبر الوسائل االفتراضیة وبالحضور الشخصي في جمیع األحیاء الخمسة. من خالل ھذه الجھود، حددت لجنة العدالة العرقیة (
 یورك.قیًما، مثل اإلنصاف والمساواة والتعاطف والمحاسبة والمساءلة والعدالة، وھي األكثر أھمیة لدى سكان مدینة نیو

 الدیباجة المقترحة:

 تقر بأضرار الماضي •
 تقر بمساھات وقیادة سكان مدینة نیویورك الذین ناضلوا من أجل تحقیق العدالة •
 تطرح رؤیة لمدینة یسودھا العدالة واإلنصاف بناًء على قیم سكان مدینة نیویورك •

 لماذا یُعد ھذا مھًما؟

) أنھ من المھم أن یقر قانوننا التأسیسي بتاریخنا ویوضح تصوًرا یتسم بالجودة والمرونة وتوفر الموارد  RJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
الكافیة في األحیاء السكنیة من أجل حیاة جمیع سكان مدینة نیویورك. أثناء عملیة مراجعة المیثاق، تفاجأ المفوضون عندما علموا أن  

 یًا. ال یوجد قسم في المیثاق ینص بوضوح على القیم التأسیسیة لسكان مدینة نیویورك.  میثاق مدینة نیویورك لیس بھ دیباجة حال

) لبدء إلغاء العنصریة الھیكلیة. كخطوة أولى نحو RJCباإلضافة إلى ذلك، یعد تقصي الحقائق جزًءا مھًما لعمل لجنة العدالة العرقیة (
رحة أن تجسد في دستور المدینة االعتراف بأخطاء الماضي والحقیقة البشعة تحقیق الصدق والتوافق واإلصالح، من شأن الدیباجة المقت

للعنصریة والتمییز في مدینتنا. على سبیل المثال، تعترف بالجھود التاریخیة للمھاجرین اآلسیویین في تشكیل مدینة نیویورك، ویعد ھذا 
یین فیھ بأن مدینتھم تحتضن مساھماتھم بصورة كاملة. تقر الدیباجة  األمر مھًما وال سیما اآلن في الوقت الذي ال یشعر العدید من اآلسیو

 بمساھمات المجموعات المستبعدة تاریخیًا، بحیث یمكن للمدینة بدء المضي قدًما نحو التعافي والعدالة. 

من إضافة دیباجة ھو  ) أن حكومة مدینة نیویورك یجب أن تسترشد بقیم مدینة نیویورك. إن الغرضRJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
تحدید رؤیة واضحة لمدینتنا، ترتكز على فھم تاریخنا وقیمنا بصفتنا سكان مدینة نیویورك. ستتیح إضافة دیباجة لسكان نیویورك تبني 

 رؤیة وقیم تأسیسیة لمدینة نیویورك لتوجیھ حكومة المدینة في تلبیة واجباتھا. 

 ما آلیة عملھا؟ 

بالدیباجة أن یكون لھا تأثیراً فعلیاً على طریقة عمل حكومة المدینة. ترشد الدیباجة المقترحة وكاالت المدینة  بعیًدا عن الكلمات، یُقصد 
ومسؤولیھا الستخدامھا كدلیل أثناء أدائھم واجبات عملھم. تھدف الدیباجة إلى توجیھ طریقة أداء حكومة المدینة لوظائف التخطیط  

 الرؤیة المحددة في الدیباجة.   والمراجعة والتدقیق للمضي قدًما نحو

 تھدف الدیباجة المقترحة إلى إعادة توجیھ حكومة المدینة ومسؤولي المدینة نحو ھذه الرؤیة الجدیدة لإلنصاف والعدالة لجمیع سكان مدینة
إعادة تصورھا، لتعزیز  نیویورك. تدعونا نحن سكان مدینة نیویورك إلى إعادة بناء أسسنا وھیاكلنا ومؤسساتنا وقوانیننا ومراجعتھا و

https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2022/05/Final-Report-of-the-NYC-Racial-Justice-Commission.pdf
https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2022/05/Final-Report-of-the-NYC-Racial-Justice-Commission.pdf


العدالة واإلنصاف للجمیع. تنص على أن المدینة یجب أن تسعى جاھدة إلصالح أضرار الماضي واألضرار المستمرة حتى اآلن. ستعمل 
قیق  عملیة "إعادة التوجیھ" لحكومة المدینة على إرشاد ھذه الحكومة في أداء وظائفھا، والتي تشمل ما یحتاجھ سكان مدینة نیویورك لتح

االزدھار، مثل االستثمارات الجدیدة في أحیائھا، أو الخدمات المقدمة بلغة سھلة یتحدثون بھا، أو مستشفیات ومدارس ذات جودة عالیة في 
 المكان الذي یعیشون فیھ. 

ا، والتي یمكن لسكان مدینة  بینما ال تمنح الدیباجة حقًا خاًصا التخاذ إجراء، إال أنھا تھدف إلى وضع رؤیة یجب على المدینة أن تلتزم بھ
نیویورك توجیھ النظر إلیھا عند السعي لمحاسبة الحكومة ومساءلتھا. سیتم توجیھ وكاالت المدینة الستخدام الدیباجة كدلیل لتطویر  

حكومة المدینة   برامجھا ومراجعة أدائھا. یمكن للمناصرین اإلشارة إلى الدیباجة في المحادثات التي تدور حول الدور الذي یجب أن تلعبھ
 في المجتمع. 

 : إنشاء مكتب وخطة ولجنة للمساواة العرقیة2سؤال االقتراع رقم 

 ما المقصود بھذا؟

 سیؤدي ھذا المقترح إلى إنشاء مكتب المساواة العرقیة، وخطة المساواة العرقیة على مستوى المدینة، ولجنة للمساواة العرقیة. 

سیتعین على مكتب المساواة العرقیة العمل مع جمیع وكاالت المدینة لوضع خطط المساواة العرقیة باستخدام بیانات لقیاس الفوارق.  
ستندرج ھذه الخطط كلھا ضمن خطة المساواة العرقیة على مستوى المدینة ویكون العمدة ھو المسؤول عنھا. یجب أن یتم وضع ھذه  

 تشارك فیھ الوكاالت في عملیة إعداد المیزانیة.   الخطط في نفس الوقت الذي

سیكون مكتب المساواة العرقیة أیًضا مسؤوًال عن وضع أفضل الممارسات لجعل خدمات بلدیة المدینة وبرامجھا أكثر مراعاة للمساواة  
إلى األحیاء المحرومة، ومعالجة  ومتاحة بشكل أكبر لسكان مدینة نیویورك، مثل تحسین المساعدة اللغویة، والتأكد من وصول الموارد 

 الطرق التي یمكن أن تؤدي إلى تھمیش بعض المجموعات أو إقصائھا. 

ستكون لجنة المساواة العرقیة ھیئة مستقلة تحدد أولویات خطة المساواة العرقیة على مستوى المدینة بناًء على المدخالت المجتمعیة. 
  15واة العرقیة على مستوى المدینة وتقدم تقاریر عنھا. سیحدد مختلف مسؤولي المدینة ستراجع أیًضا لجنة المساواة العرقیة خطة المسا

 عضًوا لقیادة لجنة المساواة العرقیة. ومن المفترض أن یمثل المفوضون مجتمعات نیویورك المتنوعة.  

 لماذا یُعد ھذا مھًما؟

) أن ھذا المقترح مھم ألنھ سیحّمل العمدة وكل وكالة في المدینة المسؤولیة عن اإلنصاف العرقي. یھدف RJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
ھذا المقترح إلى جعل اإلنصاف العرقي محور اھتمام حكومة المدینة. تم تصمیم البنیة التحتیة لإلنصاف العرقي إلیجاد إطار عمل یصل  

 دینة نیویورك. وتم تصمیم ھذا اإلطار للتطور والتكیف والنمو بمرور الوقت.  إلى األسباب الجذریة للفوارق العرقیة في م

) أنھ إذا وافق ناخبو مدینة نیویورك على ھذا المقترح، فإن ذلك سیمثل البنیة التحتیة األكثر وضوًحا  RJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
 وطموًحا لإلنصاف العرقي في الوالیات المتحدة.  

) أن حكومة المدینة تحتاج إلى ھیئة مركزیة RJCأن یكون مجرد مكتب آخر بالمدینة. تعتقد لجنة العدالة العرقیة ( وال یُفترض ھذا
 وكالة في المدینة، بدًءا من إدارة خدمات األطفال كل  الوكاالت. ستكونجمیع لضمان تنسیق ھذا العمل عبر 

)Administration for Children’s Services, ACS ًإلى مكتب اإلدارة والموازنة  ) وصوال 
)Office of Management and Budget, OMB مسؤولة عن وضع خطة لتناول مسألة اإلنصاف العرقي. یجب أن تحدث ،(

ف عملیة التخطیط ھذه أثناء قیام الوكاالت بتجمیع میزانیاتھا. بھذه الطریقة، یمكن للوكاالت التأكد من أن عملھا فیما یخص مسألة اإلنصا
 عرقي یتوفر لھ ما یكفي من الموارد واألموال لتحقیق النجاح. ویوجد "فحص" مستقل لھذه العملیة، من قبل لجنة المساواة العرقیة.ال

لن تكون لجنة المساواة العرقیة إحدى لجان مدینة نیویورك المعتادة. إنھا مصممة لتضم اآلراء ووجھات النظر غیر التقلیدیة. إن تعیین 
المدینة للمفوضین یھدف إلى توفیر الضوابط والتوازنات بین المسؤولین المنتخبین. تھدف لجنة المساواة العرقیة إلى مختلف مسؤولي 

 ضمان المحاسبة والمساءلة ووصول آراء المجتمع للمسؤولین في العملیة.  

ال یزال من المھم قیاسھا. یحتاج المسؤولون   تعد خطط المساواة العرقیة مھمة ألنھ على الرغم من علمنا جمیعًا بوجود الفوارق، إال أنھ
وعامة المواطنین إلى ھذه البیانات لفھم ما إذا كانت السیاسات الحالیة أو الجدیدة تجعل وضع ھذه الفجوات أفضل أو أسوأ. البیانات  

البرامج والموارد التي ستعالج ضروریة أیًضا لمعرفة األحیاء التي توجد بھا أسوأ الفوارق حتى یتمكن المسؤولون من تحدید أولویات 
 مسألة ھذه الفوارق. الخطط ستجعل الوكاالت مسؤولة عن شرح كیفیة معالجة الفوارق وتحسین النتائج للجمیع. 



 ما آلیة عملھا؟ 

 خطط المساواة العرقیة

العرقیة. ستندرج كل تلك الخطط  كل عامین، خالل عملیة إعداد میزانیة المدینة، سیتعین على جمیع وكاالت المدینة وضع خطط للمساواة 
 ضمن خطة المساواة العرقیة على مستوى المدینة، والتي یكون العمدة مسؤوًال عنھا. 

ستتضمن خطط المساواة العرقیة بیانات لقیاس إذا كانت الوكالة تعمل على تحسین مسألة اإلنصاف العرقي في إطار عملھا أم ال. یجب  
ھا إلثبات فعالیة خططھا. یجب أن تتضمن الخطط كًال من استراتیجیات قصیرة األجل لإلغاثة الفوریة على الوكاالت جمع البیانات وتقدیم 

 واستراتیجیات طویلة األجل لمعالجة األسباب الجذریة لعدم اإلنصاف. 

 مكتب المساواة العرقیة 

سیكون العمدة مسؤوًال عن تعیین رئیس(ة) موظفي المساواة لقیادة مكتب المساواة العرقیة. سیعمل مكتب المساواة العرقیة بصفتھ ھیئة  
 التنسیق لوضع خطط المساواة العرقیة.  

ن سكان نیویورك من  سیكون مكتب المساواة العرقیة مسؤوًال عن وضع معاییر لتصنیف البیانات إلظھار االختالفات في الرفاھیة بی
أعراق أو أصول إثنیة مختلفة، وبین األحیاء المختلفة. وھذا من شأنھ أن یسمح للحكومة باالستھداف الدقیق الحتیاجات مجتمعات وأحیاء 

 بعینھا. 

نقص الخدمات. یجب  باإلضافة إلى ذلك، سیكون مكتب المساواة العرقیة مسؤوًال عن إنشاء خرائط األحیاء لتحدید األحیاء التي تعاني من 
أیًضا على مكتب المساواة العرقیة وضع أفضل الممارسات لوكاالت بلدیة المدینة إلعطاء األولویة لسھولة االستخدام والعدالة اللغویة  

ویًال  وإمكانیة الوصول، بما في ذلك إمكانیة الوصول المادي، ما یزیل العقبات التي تجعل الوصول إلى الحكومة عملیة تستغرق وقتًا ط
وأمًرا شاقًا على سكان مدینة نیویورك. أخیًرا، سیكون مكتب المساواة العرقیة مسؤوًال عن تعزیز السیاسات وأفضل الممارسات التي 

 تتناول مسألة تھمیش األفراد والمجتمعات. 

 لجنة المساواة العرقیة

د تضمینھا في خطط المساواة العرقیة. ستتاح للجنة المساواة ستجمع لجنة المساواة العرقیة المدخالت المجتمعیة لتحدد األولویات المرا
 في المدینة.  العرقیة فرص لالستجابة لخطط المساواة العرقیة للمدینة، ومراجعة البیانات، وإصدار تقاریرھا الخاصة حول التقدم المحرز 

ستتألف خطة المساواة العرقیة التي یضعھا العمدة. ستكون لجنة المساواة العرقیة مستقلة عن مكتب العمدة وستكون بمثابة جھة "فحص" ل
. سیتعین على مسؤولي المدینة  مفوًضا یعینھم العمدة ومجلس المدینة والمراقب(ة) العام والمحامي العام 15لجنة المساواة العرقیة من 

ناصرتھم، بما في ذلك األفراد الذین لم  تعیین مفوضین یمثلون سكان مدینة نیویورك المتأثرین بالعنصریة الھیكلیة أو لدیھم خبرة في م
یخدموا مطلقًا في لجنة أو مجلس إدارة من قبل، واألشخاص الذین عاشوا في مساكن عامة، واألشخاص الذین تم سجنھم سابقًا، 

  واألشخاص الذین یمثلون أصوات الشباب.

 : قیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة  3سؤال االقتراع رقم 

 ما المقصود بھذا؟

كلفة سیتطلب ھذا المقترح من بلدیة المدینة قیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة. سیتعین على بلدیة المدینة حساب متوسط المبلغ الالزم لتغطیة ت
 االحتیاجات األساسیة في مدینة نیویورك وتقدیم تقاریر عنھا سنویًا.  

 لماذا یُعد ھذا مھًما؟

كلفة الحقیقیة للمعیشة ستكون خطوة أولى ضروریة نحو العدالة االقتصادیة من خالل التأكید  ) أن التRJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
محادثة على معیار الكرامة بدًال من التأكید على البقاء فوق خط الفقر أو أكثر الظروف حرمانًا. تھدف التكلفة الحقیقیة للمعیشة إلى تغییر ال

 یشة في مدینة نیویورك، بدًال من التركیز على رقم منخفض للغایة یستند إلى مستوى الفقر. من خالل تركیزنا على التكلفة الفعلیة للمع

ھل كنت تعلم أن المبدأ التوجیھي الفیدرالي لتعریف الفقر ینص على أن أسرة مكونة من أربعة أفراد في مدینة نیویورك ال تعیش في 
كان مدینة نیویورك أن ذلك الرقم منخفض وغیر واقعي. وذلك ألن المبدأ دوالر؟ یعرف كل س 26,501مستوى الفقر إذا كان دخلھا یبلغ 

 التوجیھي الفیدرالي لتعریف الفقر، والذي لم یتم تحدیثھ منذ الستینیات، ال یأخذ في االعتبار فروق التكلفة اإلقلیمیة. 



القیام بأكثر من مجرد العیش في حلقة ال تنتھي   ) أن سكان مدینة نیویورك یجب أن یكونوا قادرین علىRJCتعتقد لجنة العدالة العرقیة (
 من الفقر. یمكن أن یساعد مقیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة في تحدید ما یتطلبھ العیش فوق مستوى الكفاف. 

البرامج والخدمات،   تھدف مطالبة بلدیة المدینة بقیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة إلى توجیھ قرارات بلدیة المدینة أثناء قیامھا بوضع وإدارة
) إلى استخدام مقیاس التكلفة الحقیقیة  RJCوبما أنھا تحدد أجور موظفیھا وموظفي المتعاقدین. وبالمثل، تھدف لجنة العدالة العرقیة (

الفقر   للمعیشة كأداة من قبل المناصرین والنقابات والعمال وواضعي السیاسات إلحداث التغییرات التي تنتشل سكان مدینة نیویورك من
 إلى مستوى معیشة یضمن العیش بكرامة.  

ھذا تغییر أساسي یأتي استجابةً للعدید من القصص التي سمعناھا عن أزمة عدم القدرة على تحمل التكالیف في مدینة نیویورك التي تؤثر  
 على نحو مفرط في سكان مدینة نیویورك من أصحاب البشرة الملونة.

 ما آلیة عملھا؟ 

تكالیف االحتیاجات األساسیة، على بلدیة المدینة قیاس التكلفة الحقیقیة للمعیشة. سیتعین على بلدیة المدینة حساب متوسط  كل عام، سیتعین
وتشمل على سبیل المثال ال الحصر، اإلسكان، ورعایة األطفال، ونفقات األطفال والمعالین، والغذاء، والنقل، والرعایة الصحیة، 

ت الدورة الشھریة، ومنتجات النظافة العامة، ومنتجات التنظیف، واألدوات المنزلیة، وخدمة الھاتف، وخدمة  والمالبس واألحذیة، ومنتجا
اإلنترنت، والتكالیف الضروریة األخرى، والتي یمكن أن تشمل تكالیف مثل االلتزامات الضریبیة. لن یتم احتساب المساعدة العامة أو 

 من ذلك، سیكون الحساب ھو إجمالي تكلفة تلبیة تلك االحتیاجات األساسیة في مدینتنا دون األعمال الخیریة ضمن ھذه التكالیف. بدالً 
 االعتماد على المساعدة العامة أو الخاصة. سیتعین على بلدیة المدینة اإلبالغ علنًا عن إجراء ھذا القیاس كل عام. 

أو أخذ المال منھم. بدالً من ذلك، بدأت لجنة العدالة العرقیة  الغرض من التكلفة الحقیقیة للمعیشة لیس إعطاء المال لسكان نیویورك
)RJC  بفكرة أساسیة: عدم معرفة التكلفة الحقیقیة للمعیشة في مدینة نیویورك یجعل من المستحیل مناقشة حالة الرفاھیة االقتصادیة (

مكننا العمل على إیجاد حلول لدعم أولئك الذین لسكان مدینة نیویورك. عندما نحدد بشكل ملموس التكلفة المطلوبة للعیش بكرامة، ی
 یكافحون، ولمنع دوائر الفقر من التأثیر في األجیال القادمة.

 


