
 
 الحاكمة كاثي هوشول  14/9/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 الحاكمة هوشول تعلن عن تعيينات اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة
 (JOINT COMMISSION ON PUBLIC ETHICS)  

  
من المقرر للسيد المحترم/ سي راندال هينريكس أن يعمل في اللجنة ويكون المفوض جيمس إي ديرينغ رئيًسا 

  باإلنابة فيها
  

  ( وتحسين الرقابة على األخالقيات في والية نيويوركJCOPEبدء عملية إصالح اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة )
  

وقررت الحاكمة تعيين المفوض جيمس  أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن تعيينات اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة.  
إي ديرينغ بوصفه رئيًسا باإلنابة فيها، مع تعيين السيد المحترم/ سي راندال هينريكس بوصفه ُمعيًنا من ِقبل الحاكمة.  

ل عن بدء عملية مراجعة اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة وإصالحها، باعتبار  باإلضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوشو
ذلك جزًءا من تلك العملية التي ستطُلب مدخالت المجموعات الحكومية الجيدة والُمشّرعين وأصحاب المصلحة اآلخرين،  

  تحسيًنا للرقابة على األخالقيات في والية نيويورك.
  

"مثلما قلت في أول يوم منذ واليتي كحاكمة، أنا ملتزمة بحكم منفتح وأخالقي يثق به سكان نيويورك.    قالت الحاكمة هوشول:
وهذه التعيينات تمثل أول خطوة مهمة تجاه ذلك، وهي تعكس الحاجة الُملّحة المطلوبة لهيئة األخالقيات حتى تتمّكن من إجراء  

في اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة،    نحن ملتزمون بتأسيس إصالحات جريئةها قائلًة: "وواصلت الحاكمة حديث أعمالها."
لذا ستعمل حكومتي مع الُمشّرعين والمجموعات الحكومية الجيدة والعامة إلصالح المراقبة على األخالقيات وضمان ارتقاء 

  عمل هذه الهيئة األخالقية فوق أي شبهات."
  

،  Garfunkel Wild, P.C. ("GW")بوصفه رئيًسا باإلنابة في اللجنة. والمفوض ديرينغ شريك لدى    جيمس إي ديرينغسيعمل  
يعمل السيد/ ديرينغ   وهي شركة محاماة تركز على تلبية االحتياجات التجارية والقانونية للعمالء في مجال الرعاية الصحية وغيرها.

جموعات ممارسة الرعاية الصحية واألعمال التجارية واالمتثال لدى  بوالية ألباني في نيويورك، وهو عضو في م  GWفي مكتب  
الشركة. وقد شغل سابًقا منصب المستشار العام في إدارة الصحة بوالية نيويورك، وكان نائب المستشار العام ومدير مكتب مستشاري  

 125دارة الصحة وأشرف على ما يقرب من  الشركة في السابق. وبوصفه مستشاًرا عاًما، فكان المستشار القانوني األول لمفوض إ
وشغل السيد/ ديرينغ سابًقا منصب رئيس مكتب الرعاية الصحية للنائب العام بوالية نيويورك، وحصل على   من المحامين والموظفين.

سنوات،  10من  باشر السيد/ ديرينغ، قبل أن يتوّلى منصبه في الحكومة، عمله الخاص ألكثر   ألقاٍب أخرى في مكتب النائب العام.
حيث كان يقدم المشورة للعمالء في مجاالت الرعاية الصحية والتأمين وقانون الشركات والتقاضي. وحصل على درجة الدكتوراه مع  

التقدير في القانون من كلية ألباني للحقوق في جامعة يونيون؛ كما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية إيثاكا  
(ollegeIthaca C.)  
  

في اللجنة. وقد شغل سابًقا منصب القاضي اإلداري لمنطقة مقاطعة    السيد المحترم/ سي راندال هينريكستم تعيين  
 1,5وبهذه الصفة، كان مسؤواًل عن إدارة المحاكم االبتدائية بمقاطعة سوفولك، لتلبية احتياجات ما يقرب من  سوفولك.  

قاضًيا. وقبل  70موظف وأكثر من   1000مليون مواطن في مقاطعة سوفولك، بما في ذلك اإلشراف على ما يقرب من  
حتى تم   2008أبريل   25وفولك، اعتباًرا من  ذلك، كان يعمل هينريكس بوصفه قاضًيا مشرف في محكمة مقاطعة س

تعيينه قاضًيا إدارًيا للمقاطعة. وقبل أن ينضم إلى المحكمة، عمل القاضي هينريكس في مكتب النائب العام لمقاطعة  
. يعمل القاضي هينريكس كأستاذ مساعد في برنامج العدالة  2001حتى ديسمبر   1982سوفولك، وذلك اعتباًرا من مارس  

(.  Suffolk Community College( في كلية سوفولك المجتمعية )Criminal Justice Programة )الجنائي



باإلضافة إلى ذلك، كان يلقي المحاضرات في نقابة المحامين بمقاطعة سوفولك، ونقابة المحامين الجنائية بمقاطعة  
خرج القاضي هينريكس في جامعة  (. تTouro Law Centerسوفولك، وتحدث في المنتديات في مركز تورو للقانون )

  بوكنل وكلية بافلو للقانون في جامعة والية نيويورك.
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