الحاكمة كاثي هوشول

فورا2021/9/2 :
للنشر ً
توقع الحاكمة هوشول تشريعًا يمتد لالجتماعات العامة االفتراضية

يسمح التشريع ( )S.50001 / A.40001لسكان نيويورك بالمشاركة في اجتماعات حكومة الوالية والحكومة المحلية
لتقليل مخاطر انتشار )(COVID-19؛ يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة في حكومتهم
في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ،وقع الحاكم كاثي هوشول تشري ًعا ( )S.50001 / A.40001يوسع الوصول
االفتراضي إلى االجتماعات العامة بموجب قانون االجتماعات المفتوحة لوالية نيويورك ،والذي يسمح لسكان نيويورك
بالمشاركة فعليًا في اجتماعات الحكومة المحلية أثناء جائحة ) .(COVID-19يسمح التشريع ،الذي تم تنفيذه في البداية بأمر
تنفيذي خالل حالة الطوارئ العام الماضي ،لعقد اجتماعات حكومة الوالية والحكومة المحلية التي تُعقد عادة بشكل شخصي
عن بُعد ،طالما أن الجمهور لديه القدرة على مشاهدة االجتماع أو االستماع إليه وطالما تم تسجيل االجتماع وتفريغه
الحقًا .سيؤدي هذا التغيير القانوني إلى تقليل الحاجة إلى التجمع في االجتماعات العامة بينما يكون متغير دلتا سائدًا ،مع
ضمان استمرار األعمال العامة.
قالت الحاكمة هوشول" :لنكن واضحين  -إن جائحة ) (COVID-19لم ينته بعد ،وقد سمعت من المسؤولين الحكوميين في
جميع أنحاء الوالية القلقين بشأن عدم قدرة ناخبيهم على الوصول إلى االجتماعات العامة تقريبًا .يمتد هذا التشريع المنطقي
إلى امتياز ال يساعد سكان نيويورك على المشاركة بأمان في العملية السياسية فحسب ،بل يزيد أيضًا من وصول سكان
نيويورك إلى حكومتهم من خالل السماح بمزيد من الخيارات لمشاهدة االجتماعات العامة .سيستمر هذا القانون في تعزيز
أسلوب الحكومة المنفتح والشفاف الذي نلتزم بالحفاظ عليه في إمباير ستيت".
يمكن عقد االجتماعات إما عبر خدمة فيديو مثل  Zoomأو عبر الهاتف .لم يطرأ أي تغيير على المتطلبات التي تقضي
بوجوب قيام الهيئات العامة بتقديم إشعار للجهات المكونة بأن االجتماع يُعقد ،وهم مطالبون بإبالغ الهيئات المكونة بكيفية
الوصول إلى االجتماع العام افتراضيًا.
في  12مارس  ،2020علق األمر التنفيذي  202.1الجزء من قانون والية نيويورك الذي يتطلب عقد االجتماعات شخصيًا،
وأذن بعقد االجتماعات العامة بشكل افتراضي .في  25يونيو  ،2021انتهت حالة طوارئ الكوارث الحكومية وألغي الحكم
الذي يعلق القانون.
قال السناتور جيريمي كوني" :اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،الشفافية وإمكانية الوصول أمران حاسمان للحكم في
نيويورك .سيسمح هذا القانون بعقد االجتماعات العامة عن بُعد ولكن تظل متاحة لجميع الذين يرغبون في مشاهدتها ،وهو
أمر بالغ األهمية للمجتمعات للبقاء على اتصال مع حكوماتهم خالل أزمة الصحة العامة هذه .هذه اإلجراءات ضرورية حتى
يتمكن سكان نيويورك م ن االستمرار في الوصول إلى المسؤولين المنتخبين مع الحفاظ على سالمتنا بينما نستمر في التعافي
من الوباء ".
قالت عضوة الجمعية كارين مكماهون" :في حين تم رفع حالة الطوارئ ،من الواضح أن الوباء لم ينته وأن بعض المرونة ال
تزال مطلوبة لضمان عمل الحكومة بأمان .يسمح هذا التشريع للبلديات والتقسيمات السياسية األخرى بعقد اجتماعاتها عن بعد
بحيث يمكن أن تستمر أعمال الحكومة دون المخاطرة بصحة وسالمة المشاركين في االجتماع .أشكر الحاكمة هوشول على
تناول هذه القضية المهمة في دورتنا االستثنائية ".

قال جاك مارين ،رئيس رابطة المقاطعات بوالية نيويورك" :تشيد المقاطعات بالحاكمة هوشول ،وزعيمة األغلبية ستيوارت-
كوزينز ،ورئيس مجلس والية نيويورك هيستي التخاذهم خطوة استثنائية لعقد جلسة خاصة لسن تشريع يمنح مجالس
مؤخرا،
المقاطعات وغيرها للهيئات العامة سلطة عقد االجتماعات عن بُعد ،في حالة الضرورة المؤسفة .كما صرح الحاكم
ً
نظرا للشكوك المتعلقة بمتغير دلتا
دعا المسؤولون المحليون المنتخبون من جميع أنحاء الوالية إلى هذه السلطة المؤقتة ً
 ،(COVID-19)9ونحن نقدر استماع الحاكمة إلى مخاوف الحكومات المحلية .نحن نخدم سكان نيويورك بشكل أفضل
عندما تعمل جميع فروع الحكومة معًا بشكل بناء وكانت هذه الجلسة الخاصة مثاالً على الحكومات المحلية التي تعمل
بالشراكة مع الحاكمة وزعيمة األغلبية ورئيس مجلس والية نيويورك وجميع المشرعين في الوالية لضمان استمرار
الحكومة في العمل بأمان وكفاءة كما نحن محاربة )." (COVID-19
شهرا األولى من انتشار
قال المدير التنفيذي لمؤتمر والية نيويورك لرؤساء البلديات ،بيتر أ .باينز" :خالل الخمسة عشر
ً
الوباء ،سمح األمر التنفيذي  202.1للهيئات العامة بعقد اجتماعات عن بُعد .أثبتت هذه التجربة فعاليتها وشعبيتها من منظور
الصحة العامة واإلدارة الحكومية .بكل المقاييس ،زاد الحضور العام في اجتماعات الحكومة المحلية بينما تم تقليل المخاطر
الصحية إلى الحد األدنى .وبالتالي ،فإن منح الحكومات المحلية سلطة إجراء االجتماعات عن بُعد مرة أخرى سيسمح
لألعمال الحكومية باالستمرار مع الحفاظ على صحة وسالمة ناخبيهم .هذا مهم بشكل خاص في ضوء ظهور متغير دلتا
والزيادة األخيرة في حاالت ) (COVIDعبر الوالية .واألهم من ذلك ،أن مشروع قانون برنامج الحاكم ال يُدخل أي
تغييرات على القانون المتعلق بالحق في المشاركة العامة ،والذي يسمح لهيئة اإلدارة المحلية بوضع سياستها الخاصة".
قال الرئيس المشارك التحاد مجلس التعليم شينو تانيكاوا" :كان إجراء اجتماعات مختلطة صعبًا للغاية بالنسبة لمجالس
التعليم على مستوى المدينة والمجتمع المحلي وانخفضت مشاركة أفراد الجمهور منذ انتهاء صالحية إعفاء  OMLفي أواخر
يونيو .لتفاقم المشكلة ،ارتفعت معدالت اإلصابة إلى أكثر من  ٪4في مدينة نيويورك ،مما جعل العديد من اآلباء يشعرون
بالضجر من االجتماعات الشخصية .أنا ممتن للغاية لمبادرة الحاكمة هوشول للسماح للهيئات العامة بالعودة إلى االجتماعات
االفتراضية .سنكون قادرين على تعزيز المشاركة والوفاء بمسؤولياتنا بشكل أكثر فعالية ودون المساس بصحتنا".
قالت كريستين براون ،الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز إمباير جاستيس" :يحق للجمهور حضور اجتماعات الهيئات
العامة ،واالستماع إلى النقاش ومراقبة عملية صنع القرار ،وال ينبغي ألي جائحة أو أي حالة طوارئ أخرى تكون ذريعة
إلغالق عمليتنا الديمقراطية .بصفتنا مقدم خدمة قانونية على مستوى الوالية لسكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض ،نعتقد أن
الشفافية وإمكانية الوصول مهمان بشكل خاص لألشخاص الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على إجازة من العمل أو
القدرة أو الموارد للسفر من أجل مشاركة وجهات نظرهم بشكل هادف مع المسؤولين الحكوميين .نشكر الحاكمة هوشول
على اتخاذ إجراءات فورية لضمان الشفافية في حكومتنا".
قال المدير التنفيذي لرابطة المدن ،جيري جيست" :مع انتشار متغير دلتا ) (COVID-19وارتفاع معدل العدوى ،أعربت
المدن في جميع أنحاء نيويورك عن الحاجة المتزايدة لسلطة متجددة لعقد االجتماعات العامة عن بعد .من خالل منح الهيئات
العامة هذه السلطة حتى  15كانون الثاني (يناير)  ،2022فإن مشروع قانون الحاكمة هوشول الذي يعدل قانون االجتماعات
المفتوحة يستجيب تما ًما لهذه الدعوة مع ضمان المشاركة المثلى للمواطنين وإشراكهم .تدعم رابطة المدن هذا التشريع بقوة
وتشكر الحاكمة هوشول والسلطة التشريعية على االستماع إلى الحكومات المحلية والعمل معها".
###

تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
إلغاء االشتراك

