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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول توقع تشريعين لتعزيز الشفافية في الوالية والحكومة المحلية

يشترط التشريع ( )S.1150-A / A.1228-Aإتاحة الوثائق المطلوب مناقشتها في اجتماعات علنية قبل  24ساعة
على األقل من االجتماع
يطلب التشريع ( )S.4625-A / A.1442-Bمن هيئة النقل الحضري ( )MTAنشر بياناتها في تنسيقات البيانات
المفتوحة التي يمكن للجمهور الوصول إليها وتنزيلها بسهولة
وقعت كاثي هوكولول اليوم على تشريعين يعززان الشفافية في حكومة الوالية والحكومة المحلية .يشترط التشريع األول
إتاحة الوثائق المقرر مناقشتها في اجتماعات علنية عند الطلب أو نشرها على موقع ويب الحكومة قبل  24ساعة على األقل
من االجتماع .يطلب التشريع الثاني من هيئة النقل الحضري نشر بياناتها بتنسيقات يسهل الوصول إليها ويمكن تنزيلها
واستخدامها بسهولة من قبل الجمهور.
"ال يوجد مبرر إلبقاء سكان نيويورك على عدم علم باإلجراءات التي تتخذها الحكومات لمساعدة جمهورها ،وقد التزمنا
بمزيد من الشفافية منذ اليوم األول "،قالت الحاكمة هوكول" .ستتطلب هذه التشريعات إتاحة وثائق حكومية محلية مهمة
وبيانات هيئة النقل الحضري على النحو الصحيح لكي يتسنى للجمهور االطالع عليها واستخدامها .يجب إبالغ سكان
نيويورك بالعمل الذي تقوم به الحكومة من أجلهم كل يوم ،ويجب علينا أن نسهل عليهم الحصول على تلك المعلومات".
إتاحة الوثائق قبل االجتماعات العلنية ()S.1150-A/A.1228-A
يتيح هذا التشريع إتاحة الوثائق المقرر مناقشتها في االجتماعات العلنية للجمهور قبل  24ساعة على األقل من االجتماع.
يهدف قانون االجتماعات العلنية إلى تمكين الجمهور من خالل إمكانية الوصول إلى اجتماعات الهيئات العامة .ويطالب
القانون هذه الهيئات بإتاحة المستندات ذات الصلة للجمهور ،مثل أي قاعدة أو الئحة أو قرار مقترح .ومع ذلك ،يشترط
القانون الحالي فقط توفير الوثائق قبل االجتماعات "على النحو الذي تحدده الوكالة أو الدائرة ".لقد أدى هذا المعيار إلى فشل
بعض الهيئات الحكومية في توفير المواد قبل االجتماعات ،مما يقلل من الشفافية .يشترط هذا التشريع إتاحة أي قرار أو
قانون أو قاعدة أو الئحة أو سياسة أو تعديل مقترح عند الطلب ونشره على موقع ويب الهيئة قبل  24ساعة على األقل من
مناقشته في اجتماع علني ،مما يتيح للجمهور الوصول إلى هذه الوثائق الهامة مسبقًا.
قالت السيناتور آنا م كابالن" :تعد المشاركة العامة في االجتماعات العلنية حجر الزاوية في ديمقراطيتنا وفرصة حيوية
لسماع مخاوف المواطنين ومعالجتها من قبل ممثليهم .من أجل إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة الهادفة في العملية ،فهم
يحتاجون إلى الوصول إلى مواد المناقشة قبل أي اجتماع ،ولكن لألسف الكثير من الهيئات العامة في والية نيويورك تستخدم
نقطة ضعف في قانوننا الحالي لاللتفاف حول هذا المطلب المهم .لقد حان الوقت لكي تتبنى كل هيئة عامة في جميع أنحاء
الوالية هذه الممارسة المنطقية ،وبهذا التشريع البسيط ،سوف نضمن أنها تفعل ذلك .أنا ممتن لشراكتي مع عضو الجمعية
التشريعية آمي بولين بشأن هذا اإلجراء المهم للحكم الرشيد وغيره ،وأنا ممتن لقيادة الحاكمة كاثي هوكول في سعيها من أجل
حكومة أكثر شفافية وانفتا ًحا في الوالية".
يطلب من هيئة النقل الحضري نشر البيانات بتنسيقات يسهل الوصول إليها ()S.4625-A/A.1442-B

يطلب هذا التشريع من هيئة النقل الحضري نشر بياناتها في تنسيقات البيانات المفتوحة ،والتي يمكن الوصول إليها بسهولة
وتنزيلها وتداولها من قبل الجمهور .سيتعين على هيئة النقل الحضري تعيين منسق بيانات وسيكون أمامها  180يو ًما لنشر
أكبر قدر ممكن من بياناتها عمليًا وقانونيًا في غضون ثالث سنوات .يحول مشروع القرار هذا األمر التنفيذي رقم  95لعام
 2013بشأن "استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية وتحسين األداء الحكومي وتعزيز مشاركة المواطنين" إلى قانون.
قال عضو مجلس الشيوخ ليروي كومري" :إن السلطة العامة في واليتنا ،المسؤولة عن آالف الوظائف ومليارات الدوالرات
من االستثمارات الرأسمالية والمساهمة الرئيسية في اقتصادنا ،يجب أن تكون موثوقة وخاضعة للمساءلة .يعد قانون البيانات
المفتوحة لهيئة النقل الحضري خطوة في االتجاه الصحيح لتوفير طريقة سهلة الفهم لمراجعة الشؤون المالية لهيئة النقل
الحضري وعقودها وأدائها العام .الشفافية هي الوصفة الطبية الالزمة لسد فجوة الثقة بين هيئة النقل الحضري وجمهور
الركاب .أود أن أشكر مناصري النقل وزمالئي على دعمهم القوي لهذا التشريع وأشيد بالحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا
التشريع ليصبح قانونًا".
قال عضو الجمعية التشريعية روبرت كارول" :أشيد بالحاكمة هوكول لتوقيعها على قانون البيانات المفتوحة لهيئة النقل
الحضري .مع توقيع اليوم ،سيتعين على هيئة النقل الحضري اآلن إتاحة بياناتها للجمهور وسهولة التعامل معها .قانون
عا للمساءلة أمام الماليين من سكان
البيانات المفتوحة لهيئة النقل الحضري سيجعل هيئة النقل الحضري أكثر شفافية وخضو ً
نيويورك الذين يعتمدون على مترو األنفاق والحافالت وقطارات الركاب في تسيير حياتهم اليومية".
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